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Testamos os modelos com quatro
bocas dessa vez e verificamos que,
embora eles sejam seguros
e econômicos, ainda falta precisão
na temperatura interna da grande
parte dos fornos.

Especialista e comentarista de TV,
Gerardo Portela dá dicas para se tornar
mais atento a riscos dentro de casa.

19 DESCUMPRIMENTO
DE OFERTA
Muitas empresas não entregam o que
prometem. Veja como garantir seus direitos.
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Analisamos ofertas das dez maiores
empresas do ramo e mostramos como
contratar um seguro bem mais em conta.

Avaliamos 15 aparelhos, de até R$ 1 mil e
entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil. Com exceção das
câmeras, eles mostraram ser boas opções.
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após nossa intervenção.
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Consideramos que o cadastro positivo
viola a privacidade do consumidor.

37

Thereza Conte explica em que
condições a fidelização em
contratos de serviços é
permitida no mercado.
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143
PRODUTOS
E SERVIÇOS
TESTADOS

CENTRAL DE
RELACIONAMENTO
Informações sobre
a sua associação

4003-3906

As pessoas
precisam dedicar
a atenção certa,
no tempo certo”
GERARDO PORTELA
Especialista em riscos e segurança
orienta sobre plano prévio para
emergências em residências.

SERVIÇO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR
Nossos especialistas ajudam
a resolver os seus
problemas de consumo

4003-3907
DÚVIDAS SOBRE
NOSSO CONTEÚDO
Informações sobre testes,
artigos, comparadores
e parcerias

(21) 3906-3980
26 SEGURANÇA DE SENHA

34 TOSSE

Como garantir que suas contas estejam
seguras contra hackers e pessoas malintencionadas? Mostramos o caminho.

Conheça os tipos, as principais causas,
as medidas que aliviam esse incômodo e
a hora certa de procurar o médico.

Horário de atendimento

Baixe agora nosso
aplicativo Publicações
PROTESTE para acessar
revistas e e-books.

proteste.org.br/contato

32 AÇÚCARES
Diferentes tipos de açúcar estão à
sua disposição no mercado. Confira as
características de cada um.

COMO TESTAMOS

ENTENDA OS RESULTADOS

Os produtos são comprados de forma
anônima. Não aceitamos amostras grátis
de fabricantes. Os laboratórios de análise
são independentes e não têm seus nomes
revelados. Nos testes, usamos as normas
nacionais ou estrangeiras, que melhor
retratam os interesses do consumidor. E
comparamos os produtos, inclusive na
relação qualidade e preço.

A avaliação final é dividida em quatro
faixas: em geral, notas de 100 a 70 para os
produtos com excelente qualidade e de
69 a 60 para os de boa qualidade (dessas
duas faixas, elegemos o melhor do teste
e a escolha certa); de 59 a 50 pontos para
os de média qualidade (da qual pode sair
o barato do teste); e de 49 a 0 para
os de baixa qualidade.

EXCELENTE
QUALIDADE
100-70

BOA
QUALIDADE
69-60

MÉDIA
QUALIDADE
59-50

BAIXA
QUALIDADE
49-0

de 9h às 18h

(segunda a sexta-feira)
Ou acesse

para nos enviar um e-mail

OS NOSSOS TÍTULOS
MELHOR DO TESTE

Produto com os melhores
resultados nos testes.

ESCOLHA CERTA

Produto com a melhor relação
entre a qualidade e o preço.

BARATO DO TESTE

Produto com qualidade
ainda aceitável e preço bem
vantajoso.

NÃO COMPRE

Foi muito mal em nossos
testes. Não recomendamos
a compra.

EDITORIAL

Quando você se associa à PROTESTE,
está se filiando a uma ONG, um
movimento de defesa do consumidor
independente, com direito a receber uma
revista diferenciada (que não é vendida
em bancas nem contém publicidade) e
conta com nosso apoio para orientar e
intermediar seus conflitos de consumo.
Portanto, você não “assina” uma revista,
já que não somos uma editora.
Por sermos uma associação, as suas
anuidades serão cobradas regularmente,
sem comunicação antecipada, até a sua
manifestação em contrário, conforme
nosso compromisso com o associado.

OS NOSSOS VALORES
INDEPENDÊNCIA
Nossa missão exige uma neutralidade
total: financeira, política, ideológica.
Nossas recomendações e decisões
provêm de nosso próprio conhecimento
e não são condicionadas por nenhuma
pressão. As receitas de nossas atividades
são totalmente reinvestidas em benefício
dos consumidores.

PROXIMIDADE
Devemos desenvolver a capacidade
de levar em conta as necessidades de
nossos interlocutores externos e internos,
e de responder a eles de maneira direta,
concreta e adequada. Devemos saber
escutar, levar em conta as expectativas de
nossos associados e evoluir para oferecer
um serviço adequado.

EXCELÊNCIA
O êxito de nossa missão é condicionado por
nossa credibilidade e pelo reconhecimento
dos melhores profissionais do mercado,
ou seja, pela qualidade de nosso trabalho.
A excelência se baseia também em
métodos experimentados, transparentes
e constantemente reavaliados, e ainda
em uma ética profissional exigente.
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PEDRO MOREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Por fogões melhores
Desde 2009, a PROTESTE realiza testes comparativos em fogões, de
diversos modelos e marcas, que chegam ao mercado brasileiro anualmente.
Nosso objetivo é manter você informado sobre a qualidade dos produtos
e também modificar as relações de consumo no país. Assim, a partir do
momento em que determinado fabricante se destaca em nossos testes,
a tendência é que seus concorrentes se empenhem em melhorias, o que
contribui para produtos mais competitivos em qualidade e preços.
Em nossas avaliações, consideramos fundamentais os critérios de
qualidade, segurança, economia e respeito ao consumidor. E isso você pode
conferir no teste de fogões que trazemos
como capa desta edição. Nessa análise,
todos os modelos se mostraram seguros
e econômicos. No entanto, você vai ver
também no artigo que, dos 84 produtos
que estão em nosso comparador no site,
seis modelos não passaram pelo nosso
crivo em testes anteriores e, por isso,
foram eliminados.
Frente a esses resultados, a PROTESTE continua a solicitar aos
órgãos responsáveis padrões de segurança mais elevados em fogões,
principalmente no que se refere ao risco de tombamento e à alta temperatura
das tampas de vidro do forno e das áreas dos botões de controle de chama
nos modelos. Não é à toa que todo esse esforço tem rendido reconhecimento
nacional e internacional à nossa associação.
A PROTESTE foi convidada para integrar a delegação brasileira que
participou de reuniões do Mercosul, que definirão as normas de segurança
de fogões. Nosso pesquisador Dino Lameira nos representou em dois
encontros, realizados em Buenos Aires, na Argentina, que discutiram a
padronização da norma de qualidade para esses produtos.
Após aprovada, a nova regulamentação vai ser implementada em todos os
países-membros do Mercosul. São iniciativas como essa e tantas outras da
PROTESTE que ratificam nosso compromisso com a defesa dos interesses
do consumidor e de toda a sociedade brasileira.

Nossos critérios
são baseados
em qualidade,
segurança
e economia

proteste.org.br

PROTESTE DIGITAL
Estamos conectados a você

Fuja dos grupos
de WhatsApp
Cansado de ser incluído a contragosto em
grupos que só roubam seu tempo e energia?
Calma, pois o aplicativo anunciou um novo
recurso que permite uma melhor configuração
de privacidade e impede que você seja inserido
em grupos indesejados. Saiba como utilizá-lo em

proteste.org.br/bloqueio-grupos

Veja se você corre risco
de desenvolver diabetes
O Brasil tem 12 milhões de habitantes acometidos pelo diabetes, doença que exige
tratamento medicamentoso, alimentação balanceada e a prática regular de atividades
físicas. Para conhecer sua condição atual e saber se você corre riscos de desenvolver
o diabetes, faça o teste que preparamos. Confira em

proteste.org.br/teste-diabetes

Vocês são definitivamente
uma fonte de informações
e de inspiração.
Obrigada, de verdade!”
QUEILA RAFAELA

@rafaartese

A professora e atriz agradeceu pelas
iniciativas da PROTESTE.
Obrigado pelo apoio, Queila!

Acompanhe
a PROTESTE nas
mídias sociais!
proteste.org.br

facebook.com/
associacao.proteste

instagram.com/
protestebrasil

youtube.com/
protestebrasil

Não perca dinheiro
com seu plano
Sabe quantos minutos e quanto de internet
você gasta por mês no celular? No Brasil,
60% das pessoas não usam o total do plano,
jogando dinheiro fora. A partir de uma parceria
com o MeuPlano, a PROTESTE pode ajudar
você a mudar esse cenário, economizando
até 40% da conta do celular. Quer saber mais?
Confira o vídeo em

proteste.org.br/economia-celular

twitter.com/
proteste

linkedin.com/company
proteste-brasil
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CURTAS E RÁPIDAS
Dicas, notícias e serviços para você
SEGURANÇA VEICULAR

Crianças e adultos protegidos
no Volkswagen T-Cross
Entre os três carros brasileiros avaliados pelo
Latin NCAP, esse modelo recebeu pontuação máxima.
Oferecer aos consumidores informações
precisas sobre o desempenho em
segurança de seus carros, por meio de
testes de impactos. Esse é o objetivo do
Programa de Avaliação de Carros Novos
para América Latina e o Caribe (Latin NCAP),
que conta com a parceria da PROTESTE
na iniciativa. A série de avaliações de 2019
já apresentou resultados de três novos
veículos produzidos no Brasil.
O modelo Volkswagen T-Cross obteve um
resultado de alta qualificação, ou seja, cinco
estrelas para Proteção de Ocupantes Adultos
e para Ocupantes Infantis. Equipado com seis
airbags como equipamento padrão e Controle
Eletrônico de Estabilidade (ESC), em todas
as versões, o veículo mostrou boa proteção
para seus ocupantes nos três testes de
colisão (frontal, lateral e lateral de poste). O
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modelo também levou o prêmio Latin NCAP
Advanced Award de Proteção de Pedestres e
Tecnologia de Frenagem de Colisão Múltipla,
entregue à montadora no final de março, no
Rio de Janeiro, com a presença da PROTESTE.
No teste, o Toyota Yaris também mostrou
um bom resultado: quatro estrelas para
Proteção de Ocupantes Adultos e para
Proteção de Ocupantes Infantis, para as
versões Hatchback e Sedan. Por outro lado, o
Volkswagen Suran/Fox, alcançou apenas três
estrelas para a proteção de adultos e crianças.
Como já havia sido avaliada em 2015, a Suran,
também conhecida como Spacefox, foi
avaliada no teste de impacto lateral, sob um
protocolo mais exigente.
Assista aos testes de colisão dos carros:

proteste.org.br/teste-colisao

DIREITO A CELULAR
RESERVA SERÁ
GARANTIDO POR LEI
Imagine a dor de
cabeça se seu
smartphone quebrar
e você ficar sem ele
por alguns dias? Pois
saiba que já passou
pelo Senado um
projeto de lei, que vai
obrigar as empresas
a oferecerem um
aparelho reserva
ao consumidor,
enquanto o dele está
na assistência técnica.
Assim, você vai
precisar apenas levar
o celular defeituoso
na assistência
técnica autorizada
para receber um
modelo reserva, que
possua capacidades
de ligação, troca
de mensagens de
texto e conexão com
a Internet. Porém,
para se beneficiar da
medida, o aparelho
ainda deve estar no
prazo da garantia.
proteste.org.br

Espinafre ajuda a proteger os olhos e a visão

O espinafre é ótima fonte de luteína, antioxidante que protege os olhos e a visão de
catarata e degeneração macular. E cru, ele pode garantir mais luteína do que refogado.

VANTAGENS
DO CLUBE
Conheça alguns destaques do
nosso Clube de Benefícios

40%

DE DESCONTO*

Uma das maiores redes de cinema
do mundo. Curta os melhores filmes
com economia e sem filas!

50%

INVESTIMENTOS

Segurança em primeiro lugar

DE DESCONTO
NA SESSÃO*

A maior rede de franquias de
depilação a laser do mundo com mais
de 370 lojas em todos os estados.

Pesquisa mostra que 88% dos brasileiros preferem
investir na poupança para não correrem riscos.
Na hora de escolher uma aplicação financeira,
os brasileiros querem segurança. Foi isso o
que mostrou a pesquisa Raio X do Investidor
Brasileiro, elaborada anualmente pela Anbima
(Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais), com apoio
da Datafolha. Do total de 3.452 entrevistados,
em 152 municípios do país, 48% preferem a
possibilidade de investir sem riscos a ter um
bom retorno financeiro.
Embora o resultado tenha sido abaixo dos
54% do levantamento anterior, referente a
2017, os dados ainda são altos. Não é à toa
que, de acordo com a pesquisa, 88% dos

CULINÁRIA

Conheça a parceria PROTESTE e Órama, uma
plataforma de investimentos on-line.

DE DESCONTO*

Estude em uma das maiores
instituições de ensino superior
privada brasileira. Não espere mais!
PARA OBTER OS DESCONTOS
ACESSE O SITE

proteste.org.br/clube
Para usar os benefícios, você
precisa estar com a conta ativa.
Acesse o site para começar a usar.
*verifique a promoção diretamente no portal

proteste.org.br/investimento

Sal marinho e de mesa: há diferença?

O sal marinho, de textura grossa e
crocante e sabor mais forte, tem crescido
em popularidade em restaurantes e
supermercados. Mas você sabe a diferença
entre ele e o sal de mesa? De acordo com
o site do American Heart Association,
alguns consumidores escolhem o produto
porque contém minerais, como o
magnésio. Porém, em um aspecto muito
importante, o teor de sódio, há pouca
diferença entre os dois.
Vale dizer ainda que a maioria dos sais
marinhos não oferece vantagens reais
proteste.org.br

brasileiros preferem a caderneta de poupança,
que foi bastante citada por conta da facilidade
de aplicação e da imagem ou marca do
produto. Porém, esse é um dos investimentos
menos rentáveis do Brasil no cenário atual,
por pagar apenas 70% da Selic (que está 6,5%
ao ano) mais TR (Taxa Referencial, que tem
sido praticamente igual a zero nos últimos
meses). O brasileiro costuma deixar os
recursos aplicados na poupança por 11 anos.

50%

à saúde, já que as suas quantidades
mínimas de minerais são facilmente
obtidas em outros alimentos saudáveis.
Ele também contém menos iodo,
adicionado para evitar bócio, do que o
sal de mesa. Deixe então seu paladar
escolher que tipo de sal, mas atente
à quantidade consumida para evitar
doenças crônicas, como hipertensão e
problemas cardiovasculares e renais.
Veja mais diferenças entre os tipos de sal:

Já conhece nossos
selos? Já encontrou
eles por aí?

Teste MM/20YY
PT.20YY.MM.MT.00XX

Teste MM/20YY
PT.20YY.MM.MT.00XX

Selo PROTESTE:
sua garantia de qualidade
Saiba mais em

proteste.org.br/selos

proteste.org.br/sal-tipos
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ALIMENTOS

Sinal vermelho para os agrotóxicos
O Brasil é líder mundial no uso das substâncias.
Nossa bióloga, Bárbara Guerra, explica os perigos.
Como os agrotóxicos podem ser definidos?
Segundo a legislação, são produtos e agentes
de processos físicos, químicos ou biológicos,
usados no setor de produção, armazenamento
e beneficiamento de produtos agrícolas,
pastagens, proteção de florestas, nativas ou
plantadas, e de outros ecossistemas e de
ambientes urbanos, hídricos e industriais, que
visam preservar a flora ou a fauna da ação
danosa de seres vivos nocivos. Além disso,
correspondem a substâncias e produtos
empregados como desfolhantes, dessecantes,
estimuladores e inibidores de crescimento.
De que forma se dividem em grau de toxidade?
Eles são classificados com cores de faixas
nos rótulos: a classe I é extremamente tóxica
(vermelha); a classe II, altamente tóxica
(amarela); a classe III, medianamente tóxica
(azul); e a classe IV, pouco tóxica (verde).
Quais são os principais riscos à saúde e ao
meio ambiente?
Os riscos de doenças são elevados, com
problemas em curto e longo prazo. Desde
irritações na pele, dor de cabeça, náuseas
a ansiedade, depressão e convulsões, e
nas intoxicações crônicas: paralisias, lesões
cerebrais, diabetes, doença de Alzheimer, entre
outros. Quanto ao meio ambiente, alteram o
habitat natural de insetos, prejudicando as
abelhas, e trazem danos aos anfíbios. Além

disso, causam prejuízo ao solo, podendo
contaminar rios, mares e bacias fluviais.
Em que alimentos a contaminação é mais
comum? Que cuidados deve-se tomar?
Cerca de um terço dos vegetais mais
consumidos no Brasil traz um nível acima
do aceitável. Segundo a Anvisa, os mais
contaminados são: pimentão, morango, pepino,
alface, cenoura, abacaxi e beterraba. Opte por
alimentos orgânicos e da sua região. Selecione
frutas, legumes e verduras da época, pois
possuem menos agrotóxicos, quando colhidos
na época certa, e são mais baratos, nutritivos e
saborosos. Higienize-os corretamente e faça
sua própria horta em casa.
Aprenda a reduzir efeitos de agrotóxicos

proteste.org.br/agrotoxicos-reducao

Cerca de um terço dos
vegetais mais consumidos
no Brasil traz um nível
acima do aceitável”

E-BOOK

Mude hábitos e durma como um anjo

Você é daqueles que, mesmo contando
carneirinhos à noite, o sono custa a chegar?
Trabalho estressante, filhos, parceiros,
viagens de negócios, motivos não faltam
para atrapalhar que muita gente durma
bem. O problema é que, além de prejudicar
a saúde, a falta de sono dificulta a nossa
capacidade de funcionar na cultura de 24/7,
ou seja, aquela em que tudo acontece 24
horas por dia, sete dias por semana.
Pensando nisso, acabamos de lançar o
e-book Boa noite, insônia! – Entenda as
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causas e mude hábitos para viver melhor.
Entrevistamos pesquisadores sobre o
assunto e trazemos diversas dicas, para
ajudar você a dormir bem e ter mais
disposição. Entre elas, maneiras de
reduzir o estresse, retirar a tecnologia
do quarto, conviver com um parceiro de
cama inquieto e ainda pegar bem no sono
em qualquer lugar.
Tenha acesso aos nossos e-books em:
proteste.org.br/loja-virtual
proteste.org.br

Hora de deixar os espelhos da casa brilhando

Passe um limpa-vidros e, em ambientes com muita umidade, como o banheiro, você
pode usar um produto para vidros de carro com um componente antiembaçante.

CELULARES

VANTAGENS PARA VOCÊ
Você, associado da PROTESTE,
pode utilizar vários benefícios com descontos especiais!
Veja aqui quais são eles e o que você ganha.

Teste MM/20YY
PT.20YY.MM.MT.00XX

CLUBE DE BENEFÍCIOS
proteste.org.br/clube

Mais de 400 parceiros
e descontos de até 60%

MELHOR PREÇO
proteste.org.br/maisbarato

Galaxy S10+ ganha
selo Melhor do Teste

Economize até 45%
em compras de produtos

Smartphone mostra superioridade e
estampa nosso aval em todo mercado.

Simule e economize até R$221

A PROTESTE testa, constantemente, produtos e serviços para ajudar
o consumidor a fazer as melhores escolhas. Os itens melhor avaliados
recebem nossos selos Melhor do Teste ou Testado e Aprovado, e
o Samsung Galaxy S10+ é o mais novo produto a ser contemplado
com o título de melhor do teste. O resultado disso é que em breve
você poderá encontrá-lo em todas as lojas com o nosso selo, que é
sinônimo de qualidade e de destaque no mercado.
As características e o desempenho do Galaxy S10+, em nosso teste,
comprovam que o aparelho não só é top de linha, como o melhor
do mercado latino, obtendo uma impressionante nota 85 em uma
avaliação cujo máximo alcançado poderia ser 100.
O smartphone vem equipado com o processador Exynos 9820 de
8mm e 8 núcleos, um dos mais poderosos do mercado, e ainda possui
desbloqueio ultrassônico, bem mais rápido do que o padrão, por
meio de um leitor digital integrado à tela. O leitor, que oferece maior
segurança ao usuário, por contar com uma tecnologia mais cara, não
estará disponível na versão S10E do aparelho, que é menor e possui
um hardware menos potente.
O Galaxy S10+ tem cinco câmeras: câmera traseira regular (12 MP), câmera
traseira grande-angular (16 MP), câmera traseira teleobjetiva (12 MP),
câmera frontal para selfies (10 MP) e câmera frontal de profundidade RGB
(8 MP). Se uma câmera profissional permite ao usuário trocar a lente de
acordo com os objetos de seus registros, no novo modelo Samsung é
possível alternar entre diferentes câmeras para cada ocasião.
A cereja do bolo do S10+ é uma função que, até o momento, é exclusiva
dele: o aparelho pode carregar outros dispositivos sem contar, para
isso, com fios, servindo como fonte de bateria extra para itens como os
fones Galaxy Buds ou até celulares de outras marcas.

SEGURO VIAGEM
proteste.org.br/seguro-viagem

PLANO ODONTOLÓGICO
proteste.org.br/inpao

Economize até R$ 1.100 por ano

SEGURO DE VIDA
proteste.org.br/segurovida

Descubra nossas
condições especiais

MOEDA ESTRANGEIRA
proteste.org.br/melhorcambio

Economize até R$ 150
em uma cotação

EMPRÉSTIMO PESSOAL
proteste.org.br/emprestimopessoal

Taxas diferenciadas

Estas vantagens, exclusivas para os associados
PROTESTE, são resultados de nossos convênios firmados.
Porém, não comprometemos nossa independência.
Se você tiver algum problema com o fornecedor,
pode recorrer à PROTESTE (21 3906-3980).

Para saber mais, visite nosso site:

proteste.org.br/selo-samsung
proteste.org.br
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TESTE
Fogões

POUPE ATÉ

R$ 634

NESTE ARTIGO
Análise de quatro
fogões com quatro
bocas.
Facilidade de uso
e precisão dos fornos.
Modelos eliminados
no comparador.
Dicas para acender
e limpar o forno.

TESTE
Fogões

Não deixe seu assado
passar do ponto
Mais uma vez, verificamos que o principal problema
dos produtos é a imprecisão na temperatura interna
dos fornos. Porém, eles são econômicos e seguros.

R

eceita selecionada, ingredientes separados, preparação caprichada e
pronto: basta levar o prato ao forno
para que logo ele saia no ponto e
delicioso. É esse o resultado perfeito que
todo cozinheiro espera ao usar o seu fogão.
Porém, ao levarmos esse eletrodoméstico
ao laboratório novamente, verificamos que
ainda falta precisão na temperatura interna
da maioria dos fornos, o que pode acabar
estragando a sua receita, caso não fique
atento ao tempo certo de preparação do
seu assado.
Desta vez, testamos quatro modelos de
quatro bocas. E, apesar desse problema nos
fornos, todos os fogões tiveram um bom desempenho e mostraram ser econômicos no
geral. Além disso, outra notícia positiva é
que eles são seguros. Medimos a temperatura da tampa de vidro, do painel onde se
localizam os manípulos e das superfícies
laterais, e vimos que você não corre o risco
de se queimar enquanto estiver cozinhando.
Para garantir a sua segurança, analisamos
ainda a estabilidade dos queimadores e as
chances de tombamento dos produtos, e

60 C
o

se eles liberam monóxido de carbono (gás
tóxico e altamente inflamável) a mais do
que o permitido pela legislação. Todos os
modelos receberam conceito muito bom
nesta avaliação.
Contudo, como segurança é um item
fundamental para esse eletrodoméstico
ser considerado bom, vale conferir quais
fogões já foram eliminados, neste critério,
em nossos testes anteriores. Eles podem ser
encontrados em nosso comparador (proteste.or.br/fogoes), que possui uma seleção de
84 modelos avaliados (leia também quadro
da próxima página).

Para saber se os produtos avaliados são
fáceis de usar, avaliamos alguns pontos.
Por exemplo, facilidade de limpeza, abertura e fechamento de porta, visibilidade no
interior do forno, retirada e reposição das
grades e manuseio dos manípulos. No geral,
os resultados foram positivos.

Só um modelo não é fácil de usar

Apenas o Atlas Mônaco Glass foi considerado aceitável, porque a limpeza interna do
forno é difícil, já que não tem a função autolimpante, e as grades não são deslizantes
(o que não facilita a retirada do alimento

FORNOS SEGUROS E LIMPOS
Ao acender o forno, fique bastante atento para evitar acidentes. E na hora da
limpeza, aproveite as vantagens da tecnologia autolimpante.

Deixe a porta aberta
GGMuita gente não sabe que, para ligar
o forno em fogões com acendimento
automático, a porta do fogão deve ser
aberta primeiro e permanecer assim
enquanto você gira o manípulo e aperta o
botão de acendimento.

foi a variação mais alta da
temperatura entre a encontrada
dentro do forno e a no manípulo

GGMantenha o manípulo pressionado por
cerca de 10 segundos. Depois de soltá-lo,
certifique-se de que o fogo continua aceso.

84

GGSe você perceber que a chama do
forno não acendeu, volte logo o manípulo
para a posição inicial e espere pelo menos
um minuto para repetir todo o processo.
Só depois disso, abra novamente a porta
do forno e religue o fogo.

Espere um minuto

modelos, com quatro e cinco
bocas, podem ser encontrados
em nosso comparador no site
proteste.org.br

GGNunca refaça a operação
imediatamente, porque pode haver
concentração de gás dentro do forno.

Gordura evapora
GGVocê já deve ter ouvido falar na
tecnologia autolimpante presente em
fogões a gás, certo? Pois bem, trata-se de
um esmalte que reveste o interior do forno.
GGDurante a utilização do forno, a gordura
que respinga reage com o revestimento
cheio de poros e evapora com a circulação
do ar quente do ambiente. Após esse
processo, basta esperar o fogão esfriar e
limpar a sujeira com pano seco.
GGJá nas partes sem esmalte, é
necessário esfregar manualmente para
que a sujeira seja retirada.
Junho 2019 • 191 PROTESTE 11

TESTE
Fogões

Dino Lameira
Responsável pelo estudo
Fabricantes devem converter
para gás natural.
Os fogões disponíveis no
mercado vêm preparados
apenas para o gás GLP.
Conversão: se você necessita
utilizar o gás natural, terá que
fazer a conversão. Caso o
produto esteja dentro do
prazo de garantia, os
fabricantes oferecem o
serviço de graça, por meio de
suas autorizadas.
Custos: prepare-se para pagar
as peças, se o procedimento
for feito pelo fabricante, ou até
por todos os custos, caso
esteja fora da garantia. Saiba
ainda que a conversão pode
descaracterizar o fogão,
levando-o a perder as
características originais.

ITATIAIA Dream

ATLAS Mônaco Glass 336 - 500 C

F

ITATIAIA Star 4Q

319 - 429 C

ATLAS Utop Glass

953 - 1.234 B

AVALIAÇÃO FINAL

Aquecimento
do forno

Segurança

Facilidade de uso

Teste prático

629 - 880 B

F
F

Desempenho
energético

RESULTADOS
Manual de instrução

Fogões
4 bocas

Abril de 2019

DICA DO
ESPECIALISTA

PREÇO (R$)

A A A A C

78

A A C

A B

71

A A B

A C

A B

A A D

71
70

A Muito bom B Bom C Aceitável D Ruim E Muito ruim

do forno). E ainda, como a porta do forno
possui bastante pressão, é necessário fazer
um pouco força ao abrir e fechar.
O Itatiaia Star 4Q também mostrou certa
resistência na movimentação da porta do
forno, e dificuldade para retirar e recolocar a grade, mas, mesmo assim, foi avaliado
como bom. Os outros dois modelos ganharam nota máxima nesse critério. Em relação
aos manuais de instruções, verificamos que
eles desempenham muito bem o seu papel,
trazendo todas as informações importantes
para o correto uso dos produtos.

Atlas Utop foi o mais impreciso

A variação da temperatura medida no forno e a indicada pelo manípulo foi mesmo
o maior problema encontrado em nosso

ELES NÃO PASSARAM PELO CRIVO

teste. Diversas receitas dependem de uma
temperatura precisa e o tempo de cozimento
do alimento é indicado levando em conta
a temperatura alcançada. Portanto, você
precisa ficar de olho nos seus pratos, para
não retirá-los antes ou depois do ponto, ao
utilizar esses fornos.
O Atlas Utop Glass foi o modelo que mais
decepcionou nessa precisão, mostrando
uma das temperaturas superior a 60ºC e
outras duas que ultrapassaram 40ºC, entre
as cinco verificadas. Os fogões Atlas Mônaco
Glass e o Itatiaia Dream foram os que mais
se destacaram nessa análise com diferenças menores que 10ºC entre a temperatura
encontrada no forno e a apontada no manípulo. Da mesma forma, esses dois produtos
se saíram melhor quanto ao tempo de estabilização da temperatura, de acordo com as
marcações do manípulo do forno, levando
por volta de 30 minutos, enquanto o Atlas
Utop Glass atingiu quase 45 minutos.
No teste prático, vimos a distribuição de
calor dentro do forno na preparação de
bolo com massa pronta, torrada e frango.

Em nosso comparador, conheça a avaliação de dezenas de fogões do mercado
e saiba quais foram os modelos eliminados nos testes anteriores.
Todo ano, testamos os modelos de
fogões que chegam ao mercado.
Atualmente, você pode encontrar 84
produtos avaliados, com quatro e cinco
bocas, de diversas marcas, em nosso
comparador no site.
Desse total de produtos
analisados, veja que
seis modelos já foram
eliminados nos testes
anteriores, porque não
atenderam aos nossos
requisitos mínimos de
segurança de utilização.

Por isso, não recomendamos a compra
desses produtos:
GGMuelller Moderatto (4 bocas)
GGMueller Moderatto Stile Preto(4 bocas)
GGAtlas Coliseum Branco (4 bocas)
GGNewmaq New Up! Fire Plus (4 bocas)
GGEsmaltec Veneza Super (4 bocas)
GGMueller Piacere (5 bocas)
Compare agora modelos e preços em:
proteste.org.br/fogoes

Sem uniformidade Repare que, no teste com
torradas, o Atlas Utop Glass mostrou uma
concentração de calor maior do lado esquerdo.

TESTE
Fogões

NOSSAS ESCOLHAS

MELHOR
DO TESTE

ESCOLHA
CERTA

ESCOLHA
CERTA

78 EXCELENTE
QUALIDADE

71 EXCELENTE
QUALIDADE

71 EXCELENTE
QUALIDADE

R$ 629 a R$ 880

R$ 336 a R$ 500

R$ 319 a R$ 429

Itatiaia Dream

Atlas Mônaco Glass

NOSSO VEREDITO Além de mostrar ser
seguro e econômico, esse modelo se
destacou dos outros em facilidade de uso e
foi um dos que se saiu melhor na preparação
prática dos alimentos.

NOSSO VEREDITO Embora tenha recebido
conceito aceitável no teste prático e na
facilidade de uso, ele também provou ser
seguro e econômico, e ainda possui preço
acessível no mercado.

Todos os fogões
foram considerados
econômicos, o que é
uma ótima vantagem

Avaliamos ainda o desempenho energético dos produtos, em que observamos o rendimento dos queimadores e o consumo de
gás do forno. Apenas o Atlas Utop Glass apresentou uma eficiência abaixo dos outros,
mas foi classificado como bom. Por conta
disso, todos os fogões foram considerados
econômicos, o que é considerada uma ótima
vantagem nesses tempos de crise.
E, por falar nisso, fique atento na hora
da compra do seu fogão, porque você pode
poupar até R$ 634, caso opte pela nossa indicação de escolha certa mais em conta, o
Itatiaia Star, em vez de o produto mais caro
do teste, o Atlas Utop Glass (comparação
entre os preços mínimos), que ainda ficou
com a pontuação final um pouco mais baixa
na nossa avaliação. Repare que até o Itatiaia
Dream, que conquistou o título de melhor
do teste, tem preços mais em conta do que
esse produto.

O Atlas Utop Glass foi o único muito bem
avaliado, tanto na preparação do bolo quanto do frango. Conforme o tempo indicado na
embalagem (de 35 a 45 minutos), o bolo, por
exemplo, ficou com uma cor bem distribuída, além de um cozimento interno perfeito.
Por outro lado, o Itatiaia Star 4Q não se saiu
bem em nenhuma preparação, recebendo,
ainda assim, conceito aceitável.

Distribuição de calor não é boa

De maneira geral, nenhum modelo se saiu
bem ao assar torradas, o que indica que a
distribuição de calor no interior do forno
também não é um ponto forte desses fogões.
O ideal seria que as cores dos alimentos ficassem similares, independentemente da
sua posição. Porém, os modelos não conseguiram bons resultados, sendo considerados
aceitáveis (veja foto da página 12).
proteste.org.br

Itatiaia Star 4Q

NOSSO VEREDITO Fácil de usar, seguro e
econômico, ele não se saiu tão bem no teste
prático e no aquecimento do forno. Porém,
mesmo assim, apresenta qualidade por um
custo mais em conta.

QUER DESCONTOS EXCLUSIVOS?
Já escolheu seu modelo de fogão? Então acesse o Clube de
Benefícios e garanta um supercupom de desconto em um dos 5 mil
estabelecimentos parceiros. Benefícios exclusivos para associados
PROTESTE. Veja mais em proteste.org.br/clube

DESCONTO
DE ATÉ

70%
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BATE-PAPO
Riscos em residências

PROTESTE ENTREVISTA GERARDO PORTELA

A atenção certa,
no tempo certo

O especialista em segurança alerta que é fundamental você ter um
plano prévio para reagir à emergência, dentro de casa, na hora exata.
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BATE-PAPO
Riscos em residências

R

esponda rápido: você já fez um plano prévio para reagir a uma emergência em casa? Não se assuste, caso
sua resposta tenha sido negativa.
Realmente, o brasileiro não costuma ter esse
hábito. Porém, não raro, catástrofes tomam
conta dos noticiários de todo país: alagamentos, incêndios e até queda de prédios.
Para o especialista em riscos e segurança,
Gerardo Portela, está mais do que na hora
de o Brasil desenvolver a sua cultura de segurança para que as pessoas possam evoluir
na capacidade de percepção de riscos.
Reconhecido internacionalmente como
referência em gerenciamento de riscos, Portela tem mais de 30 anos de experiência na
área e é autor de vários livros sobre o tema.
Também atua como comentarista convidado
da grande imprensa, participando de reportagens em diversas emissoras e publicações,
como TV Globo, Globo News, revista Veja e
jornal Los Angeles Times.
Segundo o especialista, entender o que
está acontecendo diante de uma situação
de risco começa bem antes da emergência.
“Não dá para fazer um plano na hora, já
que o tempo é um fator decisivo. Em caso
de um incêndio, por exemplo, é necessário
analisar previamente as opções de escape
e abandono do local”, ressalta. Confira, a
seguir, o nosso bate-papo com o especialista,
que traz dicas de como você pode se tornar
mais atento e preparado para enfrentar os
riscos dentro da sua própria casa.

O especialista é autor
do livro Gerenciamento
de Riscos Baseado em
Fatores Humanos e
Cultura de Segurança.

Gerardo Portela
comenta sobre
gestão de riscos em
várias emissoras,
como na Globo News.

Falar de seguro residencial ainda não é
tão comum no Brasil. A que atribui isso?

“No caso de um
incêndio, é
necessário analisar
previamente as
opções de escape
e abandono do local”

Quais são os principais riscos aos
quais se está exposto dentro de casa?

Que pontos de atenção são
importantes na escolha da moradia?

De que forma se precaver de riscos
com segurança de eletrodomésticos?

Como proceder na hora de gerenciar
uma emergência, como um incêndio?

Ainda não temos uma sociedade em que
prevaleça a cultura de segurança. Podemos
dizer que, para isso, as pessoas precisam
dedicar a “atenção certa, no tempo certo”, a
fim de resolver os problemas de segurança.
A “atenção certa” significa o conhecimento de como agir para mitigar os riscos. Já o
“tempo certo” é aquele anterior ao que o
acidente aconteça. Certas situações de risco
residenciais precisam da “atenção certa”,
ou seja, de um seguro residencial, que obviamente deve ser providenciado antes, no
“tempo certo”.

Basicamente, o consumidor deve avaliar o
risco da edificação propriamente dita e do
seu conteúdo, que precisa ser compatível
com imóvel residencial. Questões envolvendo a qualidade e a robustez da edificação,
conformidade com as normas técnicas aplicáveis e legislação devem ser consideradas.
As instalações elétricas e hidrossanitárias
também merecem atenção. E, claro, ainda
há acidentes de origem externa, como catástrofes naturais (enchentes, por exemplo).

O mais importante é que as instalações elétricas, de gás e hidrossanitárias estejam de
acordo com as normas técnicas aplicáveis
ao tipo de construção. Mas, claro, conhecer
cada equipamento e saber utilizá-lo conforme
indicado nos manuais do fabricante é fundamental para a segurança. É preciso ter certeza ainda que cada equipamento é compatível
com a instalação elétrica, hidrossanitária e
até com a estrutura do prédio, uma vez que
há limitações de cargas por piso construído.
proteste.org.br

Primeiramente, desde a fase da obra, saiba que tudo precisa estar legalizado. Se há
dificuldades para acessar registros e documentações sobre o terreno e a autorização
para execução da obra, por exemplo, então
não há segurança. É preciso também verificar se a construtora está regular. Por isso,
o melhor a fazer é pedir a documentação
oficial do terreno, da obra ou do imóvel. E,
se a residência estiver pronta, a emissão do
documento de “habite-se”.

É importante ter um plano prévio para reagir a uma emergência. Não dá para fazer isso
na hora. Mantenha as portas sempre disponíveis, bem como qualquer outra possível
rota de fuga. Não adianta chegar até a porta
ou janela se as chaves não estiverem próximas. Também é importante estar familiarizado com as rotas de fuga. No caso de um
incêndio, um alarme de detecção de fogo ou
fumaça pode ser muito útil, principalmente
quando o fogo começa durante a noite.
Junho 2019 • 191 PROTESTE 15

TESTE
Seguro residencial

Patrimônio seguro,
cabeça tranquila
Contar com um
seguro residencial
ainda não faz
parte da cultura do
brasileiro. A seguir,
explicamos por que
você deve fazer
diferente.
NESTE ARTIGO
Como os valores
dos seguros são
calculados.
As melhores
apólices em diversas
modalidades.
Produtos custam
pouco e evitam dores
de cabeça.
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I

magine que, por conta de um incêndio,
você perca todos os seus bens em menos de
duas horas – inclusive a sua reforma recém-terminada. Tente estimar o prejuízo que
este evento lhe causaria e pense em quanto
seria necessário para reformar a estrutura do
imóvel e repor seus bens, entre eles eletrodomésticos, móveis, roupas e documentos.
Esse exercício assusta, não é? E se dissermos que é possível, por valores a partir de
R$ 53 anuais, evitar prejuízos relacionados
ao conteúdo de um imóvel? Você deixaria
de adquirir este serviço? Muitos brasileiros
vêm mudando a sua forma de pensar, pois
se o seguro residencial registrou no ano
de 2010 o volume de R$ 1,27 bilhões em

prêmio direto, em 2018 esse valor saltou
para R$ 3 bilhões, o que significa um crescimento de mais de 135%.
Para que você possa saber mais sobre
as diferentes apólices de seguro residencial disponíveis no mercado, levamos em
consideração seis cenários, com três perfis
distintos em cada um deles, e produtos de
dez seguradoras diferentes, como pode ser
conferido na tabela da página 17. Ao todo,
analisamos 124 apólices.

O que é o seguro residencial?

Este tipo de apólice oferece coberturas para
uma gama de eventos distintos, e por isso
podemos dizer que o seguro possui coberturas multirriscos. A cobertura básica é a
de Incêndio, Raio e Explosão (IRE), e entre
as adicionais estão as de Danos Elétricos e
Responsabilidade Civil Familiar (RCF).

proteste.org.br

TESTE
Seguro residencial

O custo não considera
o perfil do proprietário,
e sim características
do imóvel
O seguro residencial pode ser contratado
pelo proprietário que reside no imóvel, pelo
proprietário que não reside, mas aluga para
terceiros, e por quem é somente inquilino
do imóvel. A modalidade de contratação
vai depender do perfil de cada um, e para
aqueles que são inquilinos, é preciso estar
atento, pois é preciso se certificar, no contrato de locação, se o proprietário exigiu
que você fizesse o seguro para a estrutura do
imóvel. Neste caso, o indicado é contratar a
modalidade de prédio e conteúdo em conjunto. Como não são todas as seguradoras
que fazem a cobertura de somente conteúdo e somente prédio, estes consumidores
devem solicitar ao corretor a cotação das
seguradoras que o fazem.
Para que você comece a fazer a pesquisa
de preço no mercado, conte com a ajuda
de um corretor, pois será possível avaliar
um maior número de cotações. E mais uma
dica: não se esqueça de verificar, no site
da Superintendência de Seguros Privados

Que tipo de cobertura contratar?
Dependendo do seu perfil e do que você precisa proteger, um tipo de contratação
é indicada. Confira abaixo que caminho seguir de acordo com suas necessidades.
Proprietário
que reside
no imóvel
Proprietário
que aluga
para terceiros

Precisa proteger
a estrutura e o conteúdo
do imóvel

Cobertura indicada:
prédio e conteúdo

Precisa proteger apenas a
estrutura do imóvel, já que
não reside no local

Cobertura indicada:
apenas do prédio

Precisa proteger
apenas o conteúdo
(seus bens)

Inquilino

(SUSEP - susep.gov.br), se a situação do
profissional é regular.

Como se calcula o custo do seguro?

O seguro residencial não leva em consideração o perfil do proprietário ou inquilino do
imóvel, como ocorre no cálculo do seguro
de carro. O custo será calculado com base na
localização do imóvel, na área total construí-

OPÇÕES IDEAIS PARA CADA PERFIL
ESCOLHA CERTA/PREÇO ANUAL

CENÁRIO

da, nos limites de cobertura contratados, no
tipo de construção (basicamente alvenaria,
madeira e mista), no tipo de uso (residência
habitual ou de veraneio) e tipo de cobertura
contratada (prédio + conteúdo do imóvel,
prédio ou conteúdo). A área do terreno e
o número de cômodos não influenciam no
valor do seguro.
Vale destacar que nem todas as seguradoras aceitam imóveis de madeira ou veraneio,
por exemplo. Cada uma atua no mercado impondo as suas condições, por isso fique de
olho nas suas necessidades para saber quem
realmente pode lhe atender.

Franquia é diferencial em IRE

Considerando diferentes localidades e faixas de preço de imóveis, além de três tipos
de abrangência dos seguros, destacamos as melhores alternativas para você.

Conteúdo

Prédio

Prédio e Conteúdo

Apartamento habitual em Vila Clementino,
São Paulo/SP
Prédio: R$ 220 mil; Conteúdo: R$ 30 mil

Bradesco
R$ 126,27

Bradesco
R$ 672,96

HDI
R$ 276,73

Casa de veraneio em Pernambuco, Guarujá/SP
Prédio: R$ 135 mil; Conteúdo: R$ 15 mil

Bradesco
R$ 162,43

Bradesco
R$ 481,08

HDI
R$ 950,12

Apartamento habitual no Recreio, Rio de Janeiro/RJ
Prédio: R$ 160 mil; Conteúdo: R$ 20 mil

Bradesco
R$ 84,63

Bradesco
R$ 479,22

HDI
R$ 215,88

Casa habitual em Bela Vista, Porto Alegre/RS,
Construção mista (alvenaria + madeira)
Prédio: R$ 205 mil; Conteúdo: R$ 25 mil

Bradesco
R$ 249,96

Bradesco
R$ 1.024,19

Bradesco
R$ 424,17

Casa habitual em Parque Copacabana, Belo
Horizonte/MG
Prédio: R$ 118 mil; Conteúdo: R$ 12 mil

Bradesco
R$ 53,69

Bradesco
R$ 486,56

HDI
R$ 292,01

Apartamento veraneio em Boa Viagem,
Recife/PE
Prédio: R$ 90 mil; Conteúdo: R$ 10 mil

Bradesco
R$ 67,17

Bradesco
R$ 343,50

HDI
R$ 229,15

proteste.org.br

Cobertura indicada:
apenas do conteúdo

A cobertura de Incêndio, Raio e Explosão
(IRE) é a básica em todos os seguros residenciais, e para que você consiga contratar qualquer outra cobertura, como alagamento,
por exemplo, será preciso adquirir a de IRE.
Está garantida nesta cobertura a indenização dos prejuízos causados por incêndio de
qualquer natureza, os danos físicos (exceto
danos elétricos) causados à residência segurada pelo impacto da queda de raio dentro
do terreno do imóvel e os danos decorrentes
de explosão acidental.
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TESTE
Seguro residencial

A D

F F BRADESCO

F

A C

A A A C

C

AVALIAÇÃO FINAL

Exclusões

Danos elétricos

Responsabilidade
Civil

Desmoronamento
parcial

Privação temporária
de uso da habitação

Vendaval

Alagamento

Incêndio, queda
de raio e explosão

Seguro
residencial

Furto ou roubo

CARACTERÍSTICAS

70

SOMPO

A E

A C

A D

A C

D

61

PORTO SEGURO

A E

A C

A D

A C

E

57

HDI

C

B

A D

A D

D

52

C

C

TÓKIO MARINE

A E

B

C

A E

A D

E

52

ZURICH

C

B

D

A B

B

E

49

C

D

ITAÚ

C

E

B

SUL AMÉRICA

C

E

A D

B

A B

A D

B

C
C

E

47

D

D

46

LIBERTY

C

E

B

C

A E

A D

E

44

MAPFRE

C

E

A C

A E

B

E

43

C

A Muito bom B Bom C Aceitável D Ruim E Muito ruim

Nesta cobertura os destaques foram Bradesco Seguros, Porto Seguro, Sompo e Tókio Marine, pois não cobraram franquia e
nem limite mínimo de indenização (LMI),
obtendo conceito muito bom. As demais
seguradoras foram avaliadas como aceitável.
As únicas seguradoras que ofereceram a
cobertura de alagamento foram Bradesco,
HDI e Zurich Minas, mas o destaque ficou
para a HDI, pois foi a que ofereceu a maior
LMI em relação à cobertura básica, e por
isso avaliamos como aceitável. As demais,
por não oferecerem a cobertura avaliada,
foram classificadas como muito ruim.

Boas opções contra furto e roubo

Estas coberturas garantem indenização dos
prejuízos causados ao imóvel segurado decorrentes de furto (quando a vítima não sabe

que os bens foram levados, mas o ladrão
deixa vestígios como uma porta arrombada
ou um cadeado quebrado) e de roubo, que
é quando há emprego de violência ou grave
ameaça contra a vítima dentro do imóvel.
Neste critério, Bradesco, Sompo, Porto Seguro, Sul América foram as melhor avaliadas,
com um muito bom.
Já na cobertura contra vendavais, os resultados não foram tão positivos. Na modalidade, que garante a indenização dos prejuízos causados em função da ocorrência de
ventos de 54 km/h ou mais e de chuva de
granizo, todas, exceto Zurich e Sul América,
foram consideradas aceitáveis. As duas empresas citadas ficaram abaixo disso.
No quesito cobertura de danos materiais
causados a equipamentos e instalações eletroeletrônicas devido a variações anormais

NOSSAS ESCOLHAS
MELHOR
DO TESTE

ESCOLHA
CERTA

70 EXCELENTE
QUALIDADE

Bradesco

NOSSO VEREDITO A seguradora
mais completa entre as avaliadas.
Só desapontou na categoria
“Alagamento”.
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ESCOLHA
CERTA

52 MÉDIA
QUALIDADE
HDI

NOSSO VEREDITO Melhor opção
custo-benefício em cinco dos seis
cenários de cobertura para prédio
e conteúdo.

O volume de prêmios
de seguros residenciais
no Brasil foi de
R$ 3 bilhões em 2018

de tensão, curto circuito e calor gerado por
eletricidade e descargas elétricas, a nota máxima entre os produtos avaliados foi aceitável, obtida por Bradesco, Sompo, Porto
Seguro, Zurich, Itaú e Mapfre. As demais
seguradoras foram classificadas como ruins.

Dispense a falsa economia

O seguro residencial é um produto importante para qualquer família brasileira, pois
com ele você garante noites de sono tranquilas, já que o patrimônio que você levou uma
vida inteira para construir estará a salvo e
resguardado de diversos imprevistos. Além
disso, o custo anual com este seguro costuma não ultrapassar 1% do valor do imóvel,
logo não vale a pena abrir mão desse seguro,
pois os prejuízos podem ser altos.

SAIBA MAIS
proteste.org.br/seguro-residencial
Para obter mais informações sobre seguros
que protegem seu lar, visite nosso site.
proteste.org.br

SEUS DIREITOS
Descumprimento de ofertas

NESTE ARTIGO
Diferenças entre
ofertas enganosa
e fantasma.
Consumidor deve
ser ressarcido.
O que fazer para
não ser enganado.

Promessa é dívida
Uma empresa não
cumpriu com uma
oferta realizada e
você, por isso, foi
prejudicado? Corra
atrás de seus direitos.

proteste.org.br

O

engenheiro agrônomo Tobias Menezes só queria comprar um tênis
novo na Internet. Era em um site
conhecido, com boa reputação, então tudo correria naturalmente bem, certo?
Errado. “Não enviaram o tênis, cancelaram
a minha compra e tentaram fazer com que
eu aceitasse um vale-compras, e não o meu
dinheiro de volta”, recorda Tobias, mais um
consumidor a sentir na pele algo cada vez
mais comum em tempos de popularização
do comércio eletrônico: várias empresas não
cumprem o que prometem, chegando a 10%
o índice de descumprimento de ofertas em
relação ao total de atendimentos.
É possível dizer que já é normal procurar,
em um supermercado ou loja de departamentos, por exemplo, um produto anunciado na TV ou em encarte publicitário e
simplesmente não encontrá-lo. Às vezes, os

itens até figuram na vitrine ou nas prateleiras, mas, quando se pergunta por eles,
surge a informação de que já estão reservados ou que há apenas unidades para o
mostruário. Isto não é correto. Vale lembrar
que, de acordo com o Código de Defesa do
Consumidor (CDC), o fornecedor é obrigado
a cumprir a oferta conforme anunciada. E
mais: é proibido recusar a venda de bens
ou a prestação de serviços a quem queira
adquiri-lo mediante pagamento.

Oferta enganosa X oferta fantasma

Entre os descumprimentos de ofertas que
vemos por aí, dois tipos se destacam. São as
chamadas ofertas enganosas e fantasmas.
A primeira acontece quando o consumidor
é induzido ao erro ou quando é anunciada
uma informação falsa sobre o produto ou
serviço ofertado. Um exemplo clássico é
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SEUS DIREITOS
Descumprimento de ofertas

3.113

é o número de ofertas
descumpridas registradas pela
PROTESTE no último ano

49%

delas se referem a bens de
consumo, setor que ocupa o topo
da lista de descumprimentos

o “leve três e pague dois”. Você se anima
com a possibilidade de economia, compra os
produtos e depois descobre que, na verdade, pagou pelos três mesmo, sem desconto
nenhum. Por isso, para não comprar gato
por lebre, procure sempre saber qual era o
valor unitário antes da suposta promoção.
Já a oferta fantasma é quando o fornecedor oferece um produto que não existe,
ou melhor, que ele não tem para vender.
Nesse caso, você paga pelo item ofertado e,
na hora de recebê-lo, a loja alega que não
há mais no estoque. Isso é muito comum
em compras realizadas pela Internet ou por
telefone, já que você não tem contato com o
vendedor ou com o produto, mas também
há casos em lojas físicas.

Direitos precisam ser respeitados

O associado Claudio Dancuart comprou,
pela Internet, uma máquina de cartão de
crédito por R$ 226,80. Após realizar o pagamento via boleto bancário, foi informado que o prazo de entrega era de 20 dias.
Porém, o tempo passou e o produto não
chegou e, quando entrava em contato com
a fornecedora, a empresa apenas estendia o
prazo, sem explicar o que estava acontecendo e sem apresentar uma solução.

Insatisfeito, Claudio entrou em contato
com a PROTESTE, que notificou a companhia extrajudicialmente, alegando descumprimento de oferta. A empresa, então,
finalmente se manifestou, alegando que a
entrega da máquina não tinha sido possível
no endereço indicado pelo consumidor, mas
que tentariam novamente. Pediram ainda
que o cliente entrasse no site dos Correios
para acompanhar a evolução da entrega.
No caso de Claudio, o problema parecia
ser uma oferta fantasma, mas era uma questão de atraso na entrega. Resolvido? Não,
porque nada diminui a culpa da empresa.
Houve descumprimento de oferta, já que,
segundo o CDC, é obrigação do fornecedor
informar e cumprir a data de entrega. Em
situações como essa, cabe ação indenizatória por danos morais.

Acesse o site da PROTESTE e reclame

Vale ressaltar que não é nada fácil detectar
uma oferta fantasma. Na maioria das vezes,
só tomamos conhecimento quando o site informa (depois que pagamos) que o produto
está indisponível ou quando vamos à loja

“Ofereceram
um valecompras”
Tobias Menezes,
Engenheiro agrônomo
No último dia 14 de março, comprei, por
R$ 518,31, já incluindo o valor do frete, um par
de tênis em um site bastante conhecido. Fui
informado de que a entrega aconteceria até
18 dias depois, em 1º de abril. Entretanto, a
empresa não cumpriu o que me foi passado e,
na data limite da entrega, me enviou um e-mail
informando que a compra havia sido cancelada
unilateralmente em razão de indisponibilidade
do produto. Não satisfeito com a situação,
pedi, claro, a restituição da quantia paga, o que,
surpreendentemente, foi negado pela empresa.
Em vez disso, eles, que estavam irredutíveis,
queriam que eu aceitasse um vale-compras.

NÃO EMBARQUE EM QUALQUER PROMOÇÃO
Problemas envolvendo vendas em sites são cada vez mais comuns. Portanto,
confira algumas dicas e fique atento na hora de adquirir qualquer produto.
GGCheque a reputação do vendedor.
Pesquise nos sites de reclamação para
ver se existem muitas queixas.

GGVeja se o site disponibiliza o CNPJ da
loja. Por meio dele, é possível saber a
situação da empresa.

GGCheque o endereço do
estabelecimento físico do fornecedor
para ver se a empresa, de fato, existe.

GGAntes de fechar negócio, telefone
para o número indicado no site e tire
todas as suas dúvidas.

GGDesconfie de promoções muito
tentadoras. Muitos sites divulgam
produtos com preços muito abaixo do
valor real. Então, fique bem atento:
podem ser ofertas fantasmas.

GGImprima ou salve os documentos
que demonstrem a oferta e o pedido.
Isso servirá de prova em caso de
venda de produtos que não existem ou
que estão indisponíveis em estoque.

O fornecedor deve
sempre respeitar
a data de entrega
combinada
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Descumprimento de ofertas

Se a oferta anunciada
não for cumprida,
você tem direito a
receber o valor pago
devidamente corrigido

física e não encontramos o item ofertado.
Neste caso, a empresa costuma dizer que,
por causa da grande procura, já foi tudo vendido. O que, diga-se de passagem, é muito
comum nas ofertas de aniversário das grandes redes de supermercados. “Por isso que o
negócio é ir bem cedo, assim que a loja abre.
Dessa maneira, fica difícil a desculpa esfarrapada colar”, aconselha o fotógrafo Wagner
Santos, que já enfrentou a situação em um
supermercado de seu bairro, Cachambi, no
Rio de Janeiro.
O conselho de Wagner não é de todo mal,
mas é bom deixar claro que não cabe ao consumidor planejar a sua vida em função das
trapalhadas do comércio. Este é que tem que
fazer a sua parte, respeitando o consumidor
e cumprindo a legislação. Mas como a realidade se mostra bem diferente, o negócio
é se prevenir mesmo. Então, ainda que não
seja fácil provar que determinada loja descumpriu uma oferta, há algumas dicas (veja
o quadro nesta matéria) que podem poupar
muita dor de cabeça na hora da compra.
Agora, se mesmo com todo o cuidado,
você for vítima de algum espertinho, o

BOM SENSO VEM PRIMEIRO
Não perca tempo achando que ofertas
descabidas devem ser motivo de processo.
É importante deixar claro que há um limite
para que você exija o cumprimento de uma
oferta. Por exemplo, quando uma TV de
LED é anunciada por R$ 12, está claro que
houve um erro – o preço de um aparelho
similar costuma estar acima de R$ 1 mil.
Embora o CDC não aborde o tema
diretamente, em casos como esse vale
o bom senso. Portanto, não adianta
entrar com ação na Justiça exigindo o
cumprimento de uma oferta descabida.
proteste.org.br

VOCÊ PRECISA SER RESSARCIDO
Buscar um acordo com o vendedor é sempre melhor, mas como muitas vezes
isso acaba não acontecendo, lembre-se de defender seus direitos.
Diante de uma situação em que
se é lesado por uma empresa que
flagrantemente descumpriu uma oferta
anunciada, é necessário que, antes de
qualquer coisa, você entre em contato
com a loja em questão e tente resolver
o problema de maneira pacífica. Este
é o melhor dos cenários, mas, como
sabemos, nem sempre um entendimento
mútuo é possível.

Então, não se esqueça: o Código de
Defesa do Consumidor está ao seu lado
e lhe garante a reparação dos danos
sofridos. Saiba como agir:
GGExija o cumprimento forçado da
obrigação nos termos da oferta,
apresentação ou publicidade.
GGAceite outro produto ou prestação de
serviço equivalente, se isso atender às
suas necessidades.
GGRescinda o contrato e exija a restituição
da quantia eventualmente antecipada,
com valores monetariamente atualizados.
GGPeça uma indenização pelos danos que
você sofreu ao longo do processo.

aconselhável é tentar solucionar o problema
diretamente com o fornecedor. De maneira
amigável, peça que se cumpra o prometido.
Se não tiver jeito, proponha receber outro
produto ou serviço equivalente ao contratado. Caso nem isso seja possível, exija a
restituição da quantia já paga, devidamente atualizada monetariamente. Se ainda
assim o problema não for resolvido, entre
em contato com a PROTESTE. Nossa equipe lhe dará a devida orientação, podendo,
inclusive, intervir no conflito em seu favor,
buscando uma solução rápida.

Responsabilidade é do fornecedor

De qualquer maneira, vale lembrar que
toda oferta, seja de produto ou serviço,
deve conter características, qualidades,
quantidades, composição, preço, garantia,
origem e prazo de validade do item anunciado. E mais: ainda deve informar sobre

os supostos riscos que apresentam à saúde
e à segurança do consumidor.
Em casos de erros no anúncio, a regra é
clara: a responsabilidade é do fornecedor. E
isso vale para os sites de compras coletivas
também. Embora funcionem como ponte
entre fornecedores e consumidores, eles
são tão responsáveis quanto o anunciante. Trocando em miúdos: se, por exemplo,
numa peça publicitária, um determinado
item for ofertado por um preço abaixo do
seu real valor, você tem o direito de pagar a
quantia que foi divulgada – com raras exceções. Afinal, você não tem culpa pelo erro
cometido pelos outros.

SAIBA MAIS
proteste.org.br/pequenas-causas
Veja como o Juizado Especial Cível (JEC) pode
agir a seu favor. Adquira o e-book.

LUTAMOS POR VOCÊ
Adquiriu um produto ou serviço e percebeu que foi passado pra trás?
Não fique no prejuízo! Fale com um de nossos Especialistas em Defesa
do Consumidor. Nós podemos ajudar você. Garanta seus direitos!
Fale conosco em proteste.org.br/reclame
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TESTE
Smartphones

NESTE ARTIGO
Avaliação de 15
celulares com bom
custo-benefício.
Baterias mostram
bons resultados.
Câmeras são
apenas aceitáveis.
Dicas simples para
melhorar as fotos.

Celulares bons que
cabem no bolso
Testamos oito
aparelhos de até
R$ 1 mil e sete de
até R$ 1,5 mil. Eles
atendem bem às
necessidades do
dia a dia, mas ainda
podem melhorar
nas câmeras.

proteste.org.br

A

cada ano, dezenas de smartphones
são lançados no mercado e, graças
à tecnologia, há celulares para todos os bolsos hoje em dia. Não é à
toa que os aparelhos ditos intermediários e
de entrada (primeiros modelos para alguns
usuários) são os mais vendidos no Brasil.
Em função disso, testamos 15 dispositivos,
com preços mais acessíveis, oito aparelhos
de até R$ 1 mil e sete entre R$ 1 mil e R$
1,5 mil, para mostrar a você se, realmente,
dão conta do recado. A boa nova é que a
maioria dos modelos se saiu bem em quase todos os critérios, pecando apenas na
qualidade das fotos.
Nessa amostra, retirada da ampla gama
de mais de 126 produtos avaliados em nosso comparador (proteste.org.br/celulares),
todos os modelos possuem sistema operacional Android, já que os aparelhos com
iOS, da Apple, estavam acima dessa faixa de
valor. Vale dizer ainda que os celulares que
mais têm saída no mercado custam entre

R$ 500 e R$ 750, resultando em mais de
50% de vendas no mercado brasileiro com
valores abaixo de R$ 1 mil.

Maior carga dura quase dois dias

Avaliamos a duração da bateria desses aparelhos e, neste critério, eles não decepcionaram. Na análise do tempo de carregamento, o Moto G7 foi o mais rápido, seguido do
Moto Z2 Play, Moto G6 e Moto G6 Plus. Os
aparelhos Samsung Galaxy J6+ e o Galaxy
J4+ mostraram maior lentidão. Já o Moto Z2
Play obteve a maior durabilidade da bateria,
após carregar por apenas 15 minutos: nove
horas, se usado para poucas funções, como
ligar e enviar e receber mensagens.
E quando carregados 100%, os únicos
modelos que ganharam conceito muito
bom foram o Moto G7 Power e o Galaxy J8,
com 42 e 32 horas, respectivamente (veja a
duração de todos os aparelhos no quadro da
pag. 24). No geral, os celulares que se saíram
melhor, na avaliação da bateria, foram o
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Se você gosta de tirar
selfies, opte pelo Moto
G6 ou Moto G6 Plus

Moto Z2 Play, Moto G6 Play, Galaxy J8 e
Moto G7 Power.
Quanto à qualidade da câmera dos celulares, levamos em consideração fotos (em
ambientes com pouca luz, luminosos e internos), o desempenho do display para mostrar
as imagens, a facilidade de uso e a versatilidade. Na análise do efeito bokeh (conhecido
como modo retrato), os aparelhos Galaxy J6+
e Moto G7 Power se saíram melhor, enquanto Moto G6, Moto G6 Plus, Motorola One, e
Moto G7 foram considerados aceitáveis. Os
outros modelos não trouxeram o recurso ou
foram avaliados como ruim.
Já para as fotos clicadas pela câmera traseira, os modelos Galaxy J7 Pro, Moto Z2
Play, Moto G6, Moto G6 Plus, Galaxy J6+ e

MAIS QUE O DOBRO
Carregamos até 100% cada aparelho e simulamos
um acesso moderado para ligação, mensagem,
Internet e vídeos. A bateria do Moto G7 Power
durou mais do que o dobro que a do Moto G7.
HORAS
Motorola Moto G7 Power

42

Samsung Galaxy J8

32

Motorola Moto Z2 Play

31

Motorola Moto G6 Play

30

Samsung Galaxy J4 (2018)

29.5

Motorola Moto G7 Play

29.5

Samsung Galaxy J7 Pro

29

Samsung Galaxy J6 (2018)

28

Samsung Galaxy J6+

27.5

Samsung Galaxy J4+

27.5

Motorola One
Motorola Moto G6 Plus

25
23.5

LG Q6

21

Motorola Moto G6

21

Motorola Moto G7

20

24 PROTESTE 191 • Junho 2019

50%

126

é a porcentagem, que chega a
ultrapassar, de vendas de celulares
de até R$ 1 mil em todo mercado

modelos de smartphones compõem
a gama de produtos encontrada no
comparador do nosso site

9h

6,2

foi o maior tempo de duração da
bateria, após 15 minutos de carga,
alcançado pelo Moto Z2 Play

Galaxy J4+ receberam conceito bom, e o restante aceitável. As fotos da câmera frontal,
por sua vez, ficaram ruins com o LG Q6.
Por isso, se você gosta de tirar selfies, opte
pelo Moto G6 ou Moto G6 Plus, os mais bem
avaliados neste item (aprenda a melhorar as
suas fotos lendo o quadro da página ao lado).

polegadas correspondem ao
tamanho das maiores telas do
teste, do Moto G7 e Moto G7 Power

Agora, caso seja adepto de gravar vídeos,
tenha em mente que a maioria dos modelos não é boa. Apenas os celulares Moto G7,
Moto Z2 Play, Moto G6, Moto G6 Plus e Galaxy J7 Pro foram considerados aceitáveis.
Os outros ganharam conceito ruim. Assim,
é a qualidade das câmeras o ponto que mais

diverge entre os celulares de entrada e intermediários e os de top de linha.
Quando o assunto são as telas, elas também costumam fazer a diferença na hora da
compra, e estão, cada vez mais, maiores.
Para você ter uma ideia, nos aparelhos testados, variaram entre 5.5 e 6.2 polegadas.
Os modelos que conseguiram uma maior
densidade de pixels, evitando o efeito quadriculado, foram o Moto G7, Moto G6 Plus,
Moto G6, Moto Z2 Play, LG Q6 e Galaxy J7
Pro. Já na qualidade geral do display, Moto
Z2 Play e Moto G6 Play foram os únicos avaliados como muito bons. Com exceção do
Moto G7 Play, considerado aceitável, todos
os outros se mostraram bons.

ATÉ R$ 1.000

R$ 1.000 A R$ 1.500

Vídeos também deixam a desejar

ESCOLHA
CERTA

ESCOLHA
CERTA

66 BOA
QUALIDADE

73 BOA
QUALIDADE

R$ 791 a R$ 1.129

R$ 1.299 a R$ 2.942

Motorola Moto G6 Play

NOSSO VEREDITO Com um preço ainda mais
em conta, ele traz uma ótima bateria e
durabilidade, além de ser fácil de usar e possuir
um bom display, mas peca no desempenho.

Motorola Moto Z2 Play
NOSSO VEREDITO Possui bom desempenho
e ótima tela, por isso é uma boa opção para
quem gosta de jogar no celular e precisa de
uma bateria com duração mais longa.
proteste.org.br

Veja mais conteúdos exclusivos sobre
telecomunicação e tecnologia em
conectaja.proteste.org.br

AVALIAÇÃO FINAL

GPS

Facilidade de uso

Durabilidade

Bateria

Desempenho

Tela

Março de 2019

Smartphones

RESULTADOS

Câmera

PREÇO (R$)

CELULARES ATÉ R$ 1.000
MOTOROLA Moto G6
F

899 - 1.600

C

B

B

B

A B

B

68

791 - 1.129

C

B

C

A A B

C

66

SAMSUNG Galaxy J6

750 - 6.999

C

B

B

B

C

64
62

MOTOROLA Moto G6 Play

B

B

SAMSUNG Galaxy J6+

720 - 1.399

C

B

C

B

B

B

B

MOTOROLA Moto G7 Play

849 - 999

C

C

B

B

B

B

C

LG Q6

700 - 899

C

B

B

C

B

A B

SAMSUNG Galaxy J4+

650 - 949

C

B

C

B

B

B

C

61

SAMSUNG J4 2018

650 - 819

C

B

C

B

B

B

C

60

A B

B

B

73

61
61

CELULARES DE R$ 1.000 A R$ 1.500
F

MOTOROLA Moto Z2 Play

1.299 - 2.942 C

A B

B

A B

B

73

MOTOROLA Moto G7

1.200 - 2.940 C

B

B

B

A B

B

69

MOTOROLA Moto G7 Power

1.156 - 1.600

C

B

B

A B

C

68

MOTOROLA Moto G6 Plus

1.211 - 1.629

C

A B

SAMSUNG Galaxy J7 Pro

1.099 - 1.534 C

B

B

B

B

C

65

SAMSUNG J8

1.079 - 1.799

C

B

B

A B

B

C

64

MOTOROLA One

1.189 - 2.433 C

B

B

B

B

C

64

Compare modelos em proteste.org.br/celulares

MELHORE SUAS FOTOS
Aprenda alguns truques simples que vão
deixar as suas fotos mais bonitas.
Atenção à luz e ao foco
GGEvite ao máximo o uso do flash. Em geral,
ele deixa o primeiro plano muito branco e o
segundo mais escuro.
GGPrefira a iluminação do próprio
ambiente. Aproveite a luz do sol,
mas lembre-se de que ela deve ficar
posicionada a favor da foto.
GGIndique onde é o foco da imagem:
escolha o objeto principal e aperte na tela
em cima dele.
GGAtive a "grade" nas opções da câmera,
veja o cruzamento entre as quatro linhas e
mire nelas os objetos principais.

D

B

B

A Muito bom B Bom C Aceitável D Ruim E Muito ruim

E se você está preocupado em saber se
esses celulares são resistentes, precisa tomar cuidado apenas com o Galaxy J7 Pro,
já que se saiu mal no teste de queda. Verificamos ainda a qualidade da tela para
evitar arranhões e a resistência à água dos
aparelhos. Vale lembrar que as capas com
que protegem as bordas do aparelho são
a melhor opção para defender seu celular
desses incidentes.
Todos os smartphones foram considerados
fáceis de usar, com destaque para o LG Q6,
que recebeu conceito muito bom por conta
de um menu bastante intuitivo. Se você gosta de baixar muitos aplicativos ou de jogar,
os modelos Moto G6 Play, Galaxy J4, Galaxy
J4+ e Galaxy J6+ não são indicados. Eles são
mais lentos, quando comparados aos outros.
E, caso precise utilizar o GPS, saiba que os

aparelhos que se saíram melhor na navegação foram o LG Q6, Moto Z2 Play, Moto G6,
Moto G6 Plus, Galaxy J6+ e Moto G7.
Então, na hora de comprar o seu novo
celular, pense nas suas necessidades. Os
modelos Moto G6 Play e Moto Z2 Play levaram os títulos de escolha certa, porque
trazem um bom custo e benefício. Embora
o primeiro perca em alguns pontos para o
segundo, cabe melhor no bolso.
SAIBA MAIS
proteste.org.br/limpeza-celulares
Seu celular anda lento ou trava? Aprenda a
limpar a memória do aparelho sem aplicativos.
proteste.org.br/celulares-precos
Acesse nosso estudo de preços no Rio de
Janeiro e saiba onde comprar seu celular.

PRESENTÃO POR MUITO MENOS

ENCONTRE
O MELHOR
PREÇO

Que tal comprar aquele celular que seu amor tanto quer pagando
menos? Instale nosso plug-in no seu computador e ganhe cupons
de desconto para o Dia dos Namorados! Experimente, é gratuito!
Acesse maisbarato.proteste.org.br
proteste.org.br
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SEGURANÇA
Senhas

Aprenda a complicar
a vida do invasor
Nosso dia a dia
depende cada vez
mais de senhas, mas
como garantir a sua
segurança através
de chaves digitais?

J

unto com os benefícios e malefícios da
vida digital surgiu um ponto bastante
particular, que todos precisam levar
bastante a sério: a necessidade de criar
senhas à prova de roubo. Geralmente precisamos memorizar uma, duas, várias, combinando nomes, datas e tudo aquilo que os
gatunos on-line já estão cansados de saber
para que possam invadir e-mails, perfis em
redes sociais e até mesmo home bankings.
Sim, descobrir a senha de alguém está se
tornando cada vez mais lucrativo, e o crescente número de hackers é uma prova disso.
O armazenamento em nuvem está cada
vez mais presente na vida de todos, o que só
reforça que uma boa senha é crucial para a
segurança dos seus arquivos. Mas o que fazer

para evitar senhas frágeis e a consequente
exposição de conteúdo pessoal?

Uma única senha fraca pode custar caro

Ainda hoje, apesar de todos os recentes
ataques hackers e e-mails fraudulentos que
recebemos, é comum que senhas extremamente fáceis de serem descobertas sejam
escolhidas. Acredite: muita gente ainda coloca toda a sua vida digital atrás de chaves
como “123456” e “password”, além do próprio nome ou data de nascimento.
Para muitos, chaves fortes devem ser
usadas apenas em alguns casos, como em
contas de banco on-line, e-mails e sites de
compras, esquecendo que, quando uma senha fácil é descoberta, como as geralmente

NESTE ARTIGO
Como os hackers
agem para conseguir
invadir contas.
Os principais erros
cometidos na criação
de uma senha.
Diversas dicas para
para você escolher
senhas mais seguras.
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proteste.org.br

Veja mais conteúdos exclusivos sobre
telecomunicação e tecnologia em
conectaja.proteste.org.br

“Senhas
valem
muito”
Tatyana Lameira,
Analista de sistemas
Recentemente fui assaltada e meu celular foi
levado. Ao chegar em casa e tentar bloquear
seu funcionamento, constatei que os ladrões
tinham acessado o telefone e alterado a senha
da minha conta no Facebook. Para piorar a
situação, esqueci qual era a minha senha da
Apple, o que impossibilitou o bloqueio do celular
no momento em que mais precisei. Tudo isso
me fez refletir sobre a importância de termos
não só ruas, mas também senhas mais seguras,
com estas últimas precisando ser também
facilmente memorizadas.

reservadas a sites de jogos e de namoro,
por exemplo, isso pode significar, para o
invasor, a abertura de todas as portas necessárias para dominar a vida digital de
um indivíduo. Uma vez descobertas outras
senhas, como através de acesso ao email e
utilização da função “Esqueci minha senha”
de qualquer site, o hacker pode até mesmo
modificar cada uma delas para que não perca o acesso posteriormente. Sendo assim,
é importante salientar que todas as senhas
devem ser seguras, e não somente as que
parecem mais importantes.

Como um invasor consegue sua chave?

Segundo a Constituição Federal, artigo 5º,
inciso X, “são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação”, mas o invasor não quer saber disso.
Muitas vezes, inclusive, seus ataques se dão
por meio de IPs de fora do país, fugindo,
mesmo que apenas a princípio, das leis vigentes no Brasil.

Todas as suas senhas
devem ser seguras, e
não só as que parecem
mais importantes
proteste.org.br
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2,2

quatrilhões de anos é o tempo que
um ataque leve pode demorar para
descobrir uma senha complexa

bilhões de senhas de serviços
on-line foram disponibilizadas de
graça por hackers no início do ano

12%

53%

é a porcentagem estimada de
ataques de phishing que resultam
em acesso de contas Google

Quando quem quer invadir é “apenas”
uma pessoa mal-intencionada (o número
delas é maior do que o de hackers), a coleta
da senha acontece via software, ou seja, é
instalado algum programa no seu computador ou no computador dela. Para evitar
esse problema, não deixe seu computador
na mão dos outros. Caso isso seja muito
necessário, “deslogue” da sua conta e “logue” como perfil de convidado para que a
pessoa que utilizará a máquina não consiga
instalar programas.
Também evite ao máximo acessar alguma
conta sua em lugares públicos ou no compu-

O TÉCNICO
RESPONDE

Thiago Porto
Responsável pelo estudo
Mudança periódica de senha
não é garantia de segurança

dos brasileiros não protegem seus
celulares com senhas, segundo
estudo da Kaspersky Lab

tador de outras pessoas, pois há programas
que identificam e guardam as teclas digitadas. Para evitar que isso ocorra, utilizando
uma aba anônima no navegador, digite sua
senha misturada com outras palavras em um
bloco de notas, copie a sua senha usando
o Ctrl+C e depois cole no campo de senha,
copiando qualquer texto em seguida para
apagar a sua senha do Ctrl+V.
Já hackers costumam invadir contas por
meio de um ataque por infecção de vírus,
através de outro malware ou até mesmo via
phishing – técnica mais comum de fraude
online utilizada para roubar informações.

De quanto em quanto tempo deve-se
trocar a senha?
Segundo Lorrie Cranor, chefe de tecnologia
da Comissão Federal de Comércio dos EUA,
trocar a senha não ajuda tanto na segurança
e piora a vida dos usuários. A troca
geralmente faz com que ele use a senha
anterior, ajustando somente algum caractere,
e não criando uma senha nova. Desta forma,
o momento certo de mudar a chave é quando
o usuário achar que deve.
Há problema em vincular contas, como usar
uma rede social para logar em um outro app?
Sim. Quanto mais contas estiverem
vinculadas, mais acesso você dará em um
caso de vazamento de senha, pois com uma
senha a pessoa que está invadindo poderá
ter acesso a mais e mais contas.
Junho 2019 • 191 PROTESTE 27
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Senhas

PRINCIPAIS ERROS
Conheça tudo o que você precisa evitar em um dos momentos mais importantes
da vida moderna: a hora de criar uma nova senha.
Considerando a ideia de que senhas
devem ser facilmente memorizadas,
muitas pessoas tendem ao óbvio na hora
de escolher uma para suas contas, e esse
pode ser um grande problema. Confira,
a seguir, uma lista de erros bastante
comuns e não seja mais um a entregar
suas informações e arquivos de bandeja
para os invasores:

Para não deixar nada disso ocorrer, evite
clicar em e-mails desconhecidos, entrar em
sites suspeitos e abrir pendrives antes que
antivírus deem “uma geral” neles. Manter
um antivírus ou um internet security instalado é imprescindível.

GGNão coloque senhas com sequências
numéricas como 123456, 654321 ou
similares. São comuns demais e, por isso,
acabam sendo facilmente descobertas.
GGEvite utilizar nome de alguém da
família, nome da namorada ou do
namorado ou até mesmo o nome do
animal de estimação. O seu próprio
nome, então, nem pensar.

GGDatas também não são boas
escolhas, principalmente aniversários
de filhos, pais, cônjuges e dia do
casamento. Deixe as homenagens
a pessoas queridas e momentos
inesquecíveis para outros lugares.
GGApós esses três primeiros passos,
sempre presentes nos esforços iniciais de
alguém que deseja descobrir sua senha,
vale destacar que outro erro comum é
ter uma senha “mestre”, ou seja, uma só
para todos os serviços. Se você opta por
essa senha única, caso um ataque hacker
ou uma pessoa mal-intencionada tenha
sucesso em descobrir sua senha, todas as
suas outras contas pessoais estarão em
perigo. Por isso é fundamental trabalhar
com palavras-chave diferentes, fáceis de
lembrar e difíceis de serem descobertas.

Criar uma senha segura não é complicado

Para conseguir “quebrar” uma senha utilizando um método de força bruta, um hacker precisaria adivinhar sua senha tentando
acertar todas as combinações possíveis até
conseguir achar a sua. Sendo assim, fugir das
senhas óbvias é o primeiro passo. O segundo
é utilizar uma senha grande, pois a quantidade de caracteres é o que mais importa.
Quanto mais caracteres sua senha tiver, mais
protegida ela estará. São 26 a quantidade de
letras em caixa baixa, então se sua senha só
tiver letras em caixa baixas ela terá menos
possibilidades do que uma senha com letras
em caixa baixa, caixa alta e números, que
totalizam 62.
Para se ter uma ideia, caso você utilize
somente letras com caixa baixa e escolha
uma senha de nove caracteres, um ataque
com 10 mil guesses per second (adivinhações
por segundo), um ataque considerado leve,
levaria 14 anos para descobrir sua chave,
mas se subirmos para 1 bilhão de guesses
per second, considerado moderado, a senha

A mistura de números,
letras e tipos especiais
é recomendada para a
criação de senhas
mais fortes
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seria descoberta em 1,2 hora. Caso você opte
por uma senha de 20 caracteres, a situação
muda bastante, e um ataque leve levaria 63
quatrilhões de anos. Mesmo se aumentasse
o poder do ataque forçado para moderado,
a situação seguiria confortável para o dono
da senha, pois levariam 628 bilhões de anos
para que descobrissem sua chave.
Resumindo, a mistura entre números,
letras e tipos especiais é altamente recomendada para a criação de uma senha, bem
como a utilização de uma frase, bem mais
fácil de lembrar do que siglas e datas. Alguns
exemplos de senhas seguras seriam “EuSaioDeCasaAs7e30” ou “Euvistocalça40ou42”.
Por garantia, não esqueça de configurar a segurança adicional das suas senhas,
como confirmação por e-mail ou o uso
do telefone para ativar a verificação em
duas etapas. Desta forma, mesmo sabendo
a senha, poderá ser solicitado que você
acesse algum e-mail ou seu celular para
continuar o acesso.

GOOGLE E PROTESTE
JUNTOS PELA SEGURANÇA
Parceria busca a construção de uma
Internet melhor para todos.
A iniciativa entre a PROTESTE e o Google,
anunciada em março, visa promover
mais segurança na Internet, além de
conscientizar o público sobre a importância
da proteção da privacidade de todo usuário
da rede. Nessa ação conjunta as entidades
deixam claro que a informação é o principal
modo de ajudar o consumidor.
Desfrutar de uma Internet mais segura
pode ser mais fácil do que pode parecer.
Por isso indicamos ferramentas que
protegem o usuário, além de apresentar
dicas práticas para que você cuide melhor
das suas informações. Para saber mais, visite
conectaja.proteste.org.br/websegura.

SAIBA MAIS
proteste.org.br/antivirus
Confira os testes que já realizamos com
antivírus e escolha o melhor para você.
proteste.org.br

SOBE E DESCE DO NADA
NA SUA VIAGEM? SÓ SE FOR NA
MONTANHA RUSSA DA DISNEY.
Com o comparador oferecido pela PROTESTE e pelo Melhor Câmbio, você garante o melhor
preço na hora de comprar e vender dólar, euro, libra e outras moedas. Porque, afinal
de contas, as suas emoções precisam ficar guardadas para a sua viagem, não é?
Faça uma simulação agora em www.melhorcambio.com/proteste
ou ligue 21 3906-3980, de segunda a sexta, das 9h às 18h.
proteste.org.br

/associacao.proteste

/proteste

/Protestebrasil

ECONOMIZE

ATÉ 15%
NA COMPRA
DE MOEDA
ESTRANGEIRA

COMPRA CERTA

Nossas indicações
para você

ESCOLHA
CERTA

84

EXCELENTE
QUALIDADE

Deezer
Premium
Acervo gigante e fácil navegação
na web e mobile
R$ 16,90 por mês

Amor
eletrônico

NOSSO VEREDITO O plano padrão do
serviço de streaming francês permite
ao usuário encontrar músicas da
atualidade e do passado em meio a um
universo de mais de 53 milhões de
faixas, além de também oferecer
letras das canções.

Quer surpreender com
tecnologia e qualidade? Temos
algumas dicas de presentes para
o dia mais romântico do ano.

Faça sua compra
sem medo de errar
Thiago Porto
Especialista
Quando fizer compras
on-line, prefira lojas que
você conhece e confia.
Experiências positivas são
bons indicadores.

Já está chegando o Dia dos Namorados, data
que registrou aumento de 1,63% nas vendas em
2018 após quedas consecutivas em 2014, 2015,
2016 e 2017. E se você ainda não definiu qual
será o presente da sua cara-metade, mostramos
por aqui algumas ideias que podem ajudar.
Em comum, todos os itens já foram testados
e aprovados pela PROTESTE, além de serem
equipamentos tecnológicos que prometem unir
utilidade e diversão a preços ao seu alcance.
Para conferir mais opções, comparar produtos
e chegar àquele que irá agradar em cheio, visite
proteste.org.br/comparadores.
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MELHOR
DO TESTE

73

EXCELENTE
QUALIDADE

Nikon
Coolpix P900
Maior zoom óptico da linha é
a principal atração da câmera
R$ 2.599 a R$ 2.879
NOSSO VEREDITO O produto, de
empunhadura firme, conta com um
impressionante zoom de 83x, monitor
de ângulo variável, visor de alta
resolução, bateria que permite até 360
disparos por carga e Wi-Fi embutido.
Ótima pedida.
proteste.org.br

Acesse todos os nossos comparadores em
proteste.org.br/comparadores

ACHE O MELHOR
PREÇO COM O
NOSSO PLUG-IN
ESCOLHA
CERTA

78

ESCOLHA
CERTA

67

BOA
QUALIDADE

O Mais Barato PROTESTE avisa
você, de forma gratuita, onde
encontrar o menor preço você na
busca de produtos em lojas on-line.

BOA
QUALIDADE

ESET Mobile
Security & Antivirus

Samsung Galaxy Tab A
7” 8GB (SM-T280)

Solução garante a segurança
de celulares

Desempenho e praticidade são
destaque do produto

R$ 37

R$ 560 a R$ 949

NOSSO VEREDITO Com pontuação

NOSSO VEREDITO Com tela de 7”, 1.5 GB

máxima em nosso teste nas categorias
phishing, malware, proteção, bloqueio,
utilização de recursos e privacidade
dos dados, a versão paga do serviço de
segurança para celulares da ESET é um
presente extremamente útil.

de memória RAM e bateria de alta
duração, o tablet permite uma
operação confortável e é recomendado
tanto para atividades escolares quanto
profissionais e de lazer.

G avisa no alto da tela o melhor
preço, caso haja valor mais em
conta em alguma loja concorrente.

G compara preços do produto
escolhido em diversas lojas e saiba
onde custa mais em conta.

ESCOLHA
CERTA

60

BOA
QUALIDADE

MELHOR ESCOLHA
CERTA
DO TESTE

67

BOA
QUALIDADE

Sony
SRS-XB20

Samsung
UN49NU7100

Relação custo-benefício é
ponto alto da caixinha

Versatilidade, eficiência
e operação intuitiva

R$ 450 a R$ 797

R$ 2.799

NOSSO VEREDITO Pequena, a caixa de
som bluetooth SRS XB20 possui
conexão fácil com NFC, tecnologia
Extra Bass para uma maior pressão
sonora e bateria que dura até 12 horas.
Para completar, o produto tem
certificação IPX5 de resistência à água.

NOSSO VEREDITO O modelo, de
imponentes 49”, possui tela de LCD
com resolução Ultra HD, foi avaliado
como bom em gasto energético e
qualidade de vídeo. Bem desenhado, o
portal de Smart TV (apps e browser) é
bem fácil de usar.

proteste.org.br

G testa e aplica cupons de lojas
on-line de forma automática para
encontrar os melhores descontos.

G monitora preços e notifica por
e-mail quando o produto chegar
ao preço que você quer pagar.

ECONOMIZE NAS SUAS
COMPRAS, INSTALE AGORA

maisbarato.proteste.org.br
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SAÚDE
Açúcar

NESTE ARTIGO
A importância
do açúcar para o
funcionamento do
corpo.
Consequências do
uso exagerado da
substância.
Diferentes tipos
de açúcar e suas
características.

Conheça
o seu açúcar
As diversas formas de
adoçar sua receita têm
impactos diferentes
sobre seu corpo. Em
comum, nenhuma
permite exagero.
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A

busca por formas de adoçar os alimentos que consome é um hábito
humano desde os tempos mais antigos. Seja com mel, uvas, milho,
cana ou beterraba, fontes de açúcar sempre
foram procuradas e descobertas para agradar ao paladar. O açúcar da cana, o mais
popular no nosso país, é conhecido na Ásia
desde a pré-história, mas o cultivo da cana
só se estendeu ao resto do mundo no século
16, com a colonização europeia acontecendo
na América, África e Ásia.
Os açúcares fazem parte da composição
de uma grande quantidade de alimentos,
distinguindo-se entre carboidratos simples
e complexos. Os carboidratos simples provêm habitualmente da fruta, leite e mel e
incluem a frutose, maltose, lactose e a famosa sacarose, utilizada para adoçar bebidas e

preparar produtos de confeitaria. Os carboidratos complexos, como o amido, são oriundos dos cereais, legumes ou frutos secos.
Levam mais tempo para serem digeridos,
sendo absorvidos mais lentamente. Logo
mantêm a sensação de saciedade durante
um período maior.

Consumo excessivo gera problemas

A energia dos carboidratos é indispensável
para o correto funcionamento do organismo.
Estes nutrientes fazem parte dos tecidos do
nosso corpo, facilitam o trabalho do fígado e
regulam as gorduras, além de permitirem que
as proteínas reconstruam músculos e ajudem
a manter os níveis de açúcar no sangue dentro dos limites normais, entre outras funções.
Entretanto, não é surpresa afirmar que a ingestão exagerada de açúcar está diretamente
proteste.org.br

Veja mais conteúdos sobre saúde,
alimentação e bem-estar em
minhasaude.proteste.org.br

ADOCE A GOSTO
No que se assemelham e se diferem os principais tipos de açúcar
disponíveis no mercado. Escolha o seu!
AÇÚCAR REFINADO Também chamado de
açúcar branco, é o mais conhecido e popular
entre os açúcares. Como sofre refino, seus
grãos são bem finos e pequenos, sendo
mais fácil de diluir e misturar a bebidas
e receitas. Durante o processo também
entram aditivos químicos que garantem a
coloração branca.
AÇÚCAR CRISTAL Apresentado na forma
de cristais grandes e transparentes, passa
por um refinamento que retira 90% das
vitaminas. É absorvido mais lentamente do
que o açúcar refinado.
AÇÚCAR DEMERARA Pouco refinado e não
recebe aditivo químico. Por isso possui valor
nutricional mais alto. Tem sabor mais ameno.
AÇÚCAR MASCAVO É o açúcar em forma
bruta, extraído depois do cozimento do caldo
de cana. Como não é refinado, apresenta

sabor mais encorpado. Preserva vitaminas
e minerais e tem um índice glicêmico menor
(com absorção mais lenta pelo organismo
humano), sendo classificado como “mais
saudável” por profissionais da saúde

AÇÚCAR DE COCO Extraído do fluido das
palmas de coco, não é refinado, não contém
conservantes, possui baixo índice glicêmico
e é rico em vitaminas B1, B2, B3 e B6,
magnésio, zinco e ferro.

AÇÚCAR ORGÂNICO Assim como o mascavo,
não passa por refino, mas mantém mais
vitaminas. A cana utilizada é cultivada sem
fertilizantes químicos e ingredientes artificiais
não são utilizados em sua composição.

AÇÚCAR DE CONFEITEIRO Possui grãos
ultrafinos que permitem uma mistura mais
eficiente e rápida do ingrediente com as
receitas. Sua obtenção inclui adição de
amido, que evita a aglomeração de cristais.

AÇÚCAR LIGHT Também conhecido como
açúcar fit, é resultado da combinação do
açúcar refinado com adoçantes artificiais.
É menos calórico, mas também tem menos
sabor. Apesar de conter menor teor de
sacarose em relação aos outros tipos
de açúcares, o açúcar light não contém
nutrientes e não pode ser considerado um
alimento saudável.

associada ao desenvolvimento de doenças
crônicas como o diabetes, que pode ocorrer
devido a defeitos na secreção ou na ação do
hormônio insulina, produzido no pâncreas.
A função principal da insulina é promover a
entrada de glicose para as células do organismo de forma que ela possa ser aproveitada
para as diversas atividades celulares.
O fato de acrescentar muitas calorias à
alimentação faz com que o açúcar possa causar desequilíbrio ao organismo, e o prejuízo
mais facilmente notado é o ganho de peso.
Com os quilos extras, aumentam os fatores
de risco para o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, por exemplo. Outro bom
motivo para evitar a todo custo consumi-lo
em excesso é que o açúcar faz com que per-

A ingestão de açúcares
livres não deve
ultrapassar 50g por dia

camos a capacidade de sentir o verdadeiro
sabor dos alimentos.
Os açúcares livres são aqueles adicionados aos alimentos e bebidas pela indústria,
pelo cozinheiro ou pelo consumidor, ou,
ainda, açúcares naturalmente presentes
em mel, xaropes e sucos de frutas. Existe
uma preocupação crescente em relação
ao fato de que a ingestão deles, sobretudo
na forma de bebidas açucaradas, aumenta
a ingestão calórica geral e pode reduzir o
consumo de alimentos que contêm calorias mais adequadas sob o ponto de vista
nutricional, levando, assim, a um regime
alimentar nocivo.

Brasileiro consome acima da meta

Presente na barra de cereal, a dextrose é a forma
simples do açúcar. Se consumida em excesso,
pode provocar ganho de peso e levar a picos de
insulina, que favorecem problemas metabólicos.
proteste.org.br

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), seja para adultos ou crianças, a
ingestão de açúcares livres não deve ultrapassar 10% da ingestão calórica total (50g/
dia), com o consumo diário devendo ser
reduzido a 5% do total de calorias diárias
(25g) para uma dieta saudável. No entanto, o

brasileiro passa longe dessas metas e chega
a ingerir 16,3%, ocupando o quarto lugar no
ranking dos países que mais consomem açúcar. Isso se deve, em grande parte, ao fato
de que as pessoas consomem produtos que
contêm “açúcar oculto”, ou seja, produtos
que levam açúcar, mas que não são necessariamente doces, como molhos, enlatados,
legumes e sopas.
Todo açúcar adicionado a um produto
deve estar na lista de ingredientes presente nos rótulos e pode aparecer com nomes
como o já citado mel ou melaço, além de
xarope, sacarose, glucose, dextrose, lactose
ou frutose. Infelizmente, no Brasil ainda não
é obrigatória a informação da quantidade de
açúcar na tabela nutricional.
Em relação à composição nutricional,
antes de você escolher que tipo de açúcar
levará para casa, vale destacar que as variações no valor calórico e na quantidade
de vitaminas e minerais entre eles é pequena. Por isso, seu consumo, independentemente do tipo, deve ser moderado,
e nenhum tipo de açúcar deve ser considerado fonte de micronutrientes, apenas
de energia.

SAIBA MAIS
proteste.org.br/rotulos-aliados
Saiba como os rótulos podem ajudar na
adoção de uma dieta mais saudável.
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SAÚDE
Tosse

Para tratar, preste
atenção nas causas
Gripe, resfriado, poeira e cigarro, além de alergias
respiratórias, tendem a desencadear a tosse.
Veja o que fazer quando ela persiste por semanas.
NESTE ARTIGO
Quais são os tipos
e a classificação
As causas mais
comuns do problema
Quando procurar a
ajuda do médico
Tratamentos que
são apenas mitos

P

ara a alegria de muita gente, a estação mais fresquinha do ano está chegando por aqui. Contudo, os meses
frios de inverno também costumam
trazer gripes, resfriados e infecções respiratórias, entre outros males, e com eles aquela
constante e desconfortável tosse. Quando
ela resolve atacar, é um problema: parece
não ir embora nunca e reflete negativamente
em nossa qualidade de vida. Mas será que
dá para se livrar desse incômodo?
Para o médico Marcelo Vivolo Aun, diretor
da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, o mais importante mesmo é tratar
a causa da tosse. “Nessa época do ano, são
comuns as infecções respiratórias, principalmente por vírus, e a piora de alergias
respiratórias, como rinite e asma. Se for a
primeira causa, é preciso esperar o período
da infecção passar e o tecido respiratório
cicatrizar, o que permite a melhora da tosse.
E, no caso das alergias respiratórias, deve-se
tratá-las adequadamente”, ressalta.

De vez em quando, é normal

Na verdade, a tosse funciona como um mecanismo de defesa. Ela limpa as vias respiratórias e expulsa do organismo muco, fumaça
e poeira inalados. Porém, pode ainda ser
sinal de que a saúde do aparelho respiratório não vai bem. Por isso, merece atenção.
Quando partículas estranhas ao nosso
corpo, como as de poeira, entram em contato com as vias respiratórias, a tosse é a
responsável por retirá-las de lá. O mesmo
acontece no instante em que alimentos e
líquidos erram o caminho e vão parar no

A tosse crônica afeta
fumantes e só some ao
se largar o cigarro

Veja mais conteúdos sobre saúde,
alimentação e bem-estar em
minhasaude.proteste.org.br
sistema respiratório, em vez de no digestivo, provocando o engasgo. Isso significa
que tossir uma vez ou outra é normal e faz
bem à saúde.
No entanto, não são raras as situações em
que ela teima em persistir. A tosse do tipo
aguda, por exemplo, permanece por até três
semanas e pode se dever a quadros de gripe,
resfriado, laringite, coqueluche, entre outros. Há ainda a subcrônica – quando dura
de três a oito semanas – e a crônica – mais
de oito semanas. Nesses casos, é possível
que ela esteja relacionada a doenças como
refluxo gastroesofágico ou tuberculose.

Se ela persistir, procure o médico

Vale levar em conta ainda que uma crise
severa é capaz de causar contusões e fratura nas costelas, especialmente em idosos.
Portanto, se a tosse persistir por mais de
três semanas, procure um médico. Também
faça isso ao notar que ela é muito severa ou
caso esteja piorando dia após dia.
O especialista também deve ser consultado se a tosse vier acompanhada de sangue,
dor no peito ou dificuldade respiratória.
Nesses casos, para um diagnóstico preciso,
é provável que exames sejam solicitados.
Tenha em mente ainda que a tosse crônica
costuma fazer parte da vida dos fumantes
e, para dar adeus a ela, só mesmo abandonando o cigarro.
Enquanto a tosse seca vem geralmente
acompanhada de coceira na garganta, a chamada produtiva é caracterizada pela presença de muco. E para diminuir o desconforto
provocado por elas, hidrate-se: beba muito
líquido, e dê sempre preferência à água.
Além disso, torne o ambiente menos seco,
usando um umidificador de ar.

“O mais
importante é
tratar a causa da
tosse, como no
caso de alergias
respiratórias”
Marcelo Vivolo Aun,
Alergista e imunologista
proteste.org.br

FIQUE DE OLHO NOS MITOS
Algumas alternativas prometem eliminar a tosse, mas apenas dão uma sensação
de alívio ou são mesmo mitos, que podem até agravar o quadro.
GGPomadas à base de mentol, cânfora e
óleo de eucalipto não são eficazes. Elas
possuem um efeito irritativo que pode
comprometer o funcionamento do sistema
de limpeza do aparelho respiratório,
conhecido como sistema mucociliar.
GGEnrolar no pescoço um pano
umedecido com álcool etílico é um
mito com algum grau de verdade.
O resfriamento do álcool causa o
estreitamento dos vasos superficiais e
a dilatação secundária dos vasos mais
profundos, aquecendo a região e aliviando
a tosse. Porém, vale lembrar que o cheiro
do álcool pode funcionar como irritante,
piorando a tosse.
GGGargarejo com água morna e sal é
outro mito. Não há qualquer evidência

Já quando a tosse é considerada produtiva, outra opção é inalar, durante o banho,
o vapor quente que sai do chuveiro. Isso faz
com que o muco fique mais fluido e, consequentemente, mais fácil de ser eliminado.
Uma colherinha de mel antes de dormir também pode ajudar a amenizar o problema
(leia mais no quadro ao acima).

Não abuse de medicamentos

Os expectorantes e os mucolíticos prometem aliviar a tosse com muco, no entanto,
saiba que não há comprovações científicas
sobre a eficácia deles no tratamento contra a
tosse. O mesmo vale para os medicamentos
fitoterápicos, como os xaropes de guaco e
eucalipto. Já para acabar com a do tipo seca,
há remédios denominados supressores.
Entre os efeitos colaterais que os medicamentos podem desencadear, estão náuseas
e vômito. Portanto, não abuse. Não faça uso
deles por mais de cinco dias. Lembre-se ain-

de que essa prática melhore a tosse. O
gargarejo funciona como um antisséptico
muito fraco.
GGIngestão do chá quente, e rico em
vapor, tende a auxiliar na hidratação das
vias aéreas superiores. Entretanto, não
há nenhuma comprovação de seu efeito
benéfico contra a tosse.
GGMel é apenas capaz de
amenizar a tosse.
Quando ela atacar,
experimente tomar
2,5 ml antes de
dormir. Porém,
lembre-se de que ele
não é indicado para
crianças menores de 1
ano de idade.

da de que a automedicação tende a trazer
riscos à saúde – só recorra a qualquer tipo
de remédio após orientação de um médico.
E saiba ainda que se estiver com tosse produtiva, jamais tome um supressor. Produzido pelo próprio organismo, o muco auxilia
na limpeza das vias respiratórias. Ou seja,
uma vez eliminada pelo medicamento, esse
tipo de tosse não vai conseguir cumprir o
seu dever: expulsar do corpo o que está fazendo mal a ele. E anote outra dica: lave bem
as mãos após a tosse, porque ela é capaz de
espalhar infecção.
SAIBA MAIS
proteste.org.br/gripe-resfriado
Veja as diferenças entre gripe e resfriado,
e aprenda a tratá-las da forma correta.
proteste.org.br/tuberculose
Conheça os sintomas da tuberculose
ganglionar, formas de contágio e o tratamento.

AGORA, VOCÊ PODE!
Você está sem plano de saúde? Não se preocupe! Agora, você pode
contar com o Serviço Saúde PROTESTE. São consultas e exames
com até 70% de desconto. E ainda planos de internação a partir de
R$ 19,50 por mês, com cobertura nacional. Confira!

DESCONTO
DE ATÉ

70%

Acesse agora: proteste.org.br/servico-saude
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VOCÊ, ASSOCIADO
Se não fosse
a PROTESTE,
meus direitos
não seriam
respeitados”
Ragner Cruz
Ele comprou uma TV Philips, que
apresentou problemas dias depois,
porém obteve reembolso.

Com a ajuda
da PROTESTE,
o produto,
finalmente, foi
enviado para o
meu endereço”
Reinaldo Vieira
O associado comprou um receptor
de canais da Net Eletrônicos, mas só
recebeu após nossa intervenção.

Achei que sairia
dessa história
prejudicado,
mas, em quatro
dias, tudo foi
resolvido”
Eduardo Simões
Após comprar relógio do Mercado
Livre danificado, ele foi reembolsado
com a ajuda da PROTESTE.
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Associado
desiste de
pagar curso
Nosso associado Teodoro Hiroshi Kurihara,
morador do município de Mongaguá (SP),
relata que comprou um curso de trader
esportivo, uma espécie de bolsa esportiva,
mas depois preferiu cancelar.

Como o assunto nada tinha a ver com
seu perfil, Teodoro explica que desistiu
de fazer o curso da plataforma on-line
investimentofutebol.com.br, comprado em dez
parcelas. Então, solicitou, por meio de e-mail,
o cancelamento da sua assinatura, bem como
das parcelas que ainda estavam por vencer. No
entanto, a empresa não atendeu à solicitação
de nosso associado. Ele então insistiu e enviou,
mais uma vez, outro e-mail, explicando que não
estava pedindo a devolução das parcelas pagas,
mas apenas a suspensão da quantia que ainda
restava. A empresa recusou seu pedido de novo
e ele resolveu pedir ajuda à PROTESTE para
resolver seu problema.

A NOSSA VITÓRIA
Dias após a nossa intervenção, o
associado foi surpreendido ao receber
uma proposta de reembolso de parte das
parcelas a vencer do curso. Como o valor
sugerido estava abaixo do que Teodoro
ainda precisava pagar, ele comunicou à
PROTESTE que não seria possível fechar
o acordo. A associação então entrou em
contato, mais uma vez, com a empresa. Em
seguida, o associado recebeu uma nova
proposta. Dessa vez, de um valor mais
próximo do que era necessário para quitar
as parcelas a vencer. Assim, ele conseguiu
encerrar a sua compra.

Cobrança
mesmo após
cancelamento
O associado Leonardo Roberto Faria, no dia
21 de julho de 2018, adquiriu um novo forno
micro-ondas para sua casa por meio do site
Mercado Livre. Entretanto, no mesmo dia
ele recebeu uma mensagem informando
que sua compra havia sido cancelada por
um – segundo palavras do próprio site –
erro no pagamento.

Mesmo não tendo recebido o produto,
Leonardo constatou que, na fatura de seu cartão
de crédito com vencimento em 25 de setembro,
ele continuava sendo cobrado pela compra do
item. Após procurar o Mercado Livre para tentar
compreender o que vinha acontecendo desde
o dia em que adquiriu o produto por meio do
site, o associado foi informado que havia uma
outra compra de micro-ondas em seu nome, e
se a primeira já tinha sido cancelada, a segunda
continuava em aberto, uma vez que o prazo para
cancelamento já havia expirado. Diante disso,
Leonardo reclamou diversas vezes, mas não
obteve sucesso.

A NOSSA VITÓRIA
Após a intervenção da PROTESTE, o
Mercado Livre entrou em contato com o
associado no dia 1° de outubro e informou
que a partir daquela data ele já poderia
cancelar o pagamento em aberto. Leonardo
foi reembolsado através da plataforma
do PagSeguro e afirmou ter ficado muito
satisfeito com a solução do caso.
proteste.org.br

Juntos, podemos lutar com mais
força pelos seus direitos!

NOSSA
ESPECIALISTA
ORIENTA

Thereza Conte
Especialista em Defesa
do Consumidor
A fidelização em contratos
de serviços é permitida.
Ao contratar um serviço de
telefonia, TV ou Internet, é possível
que os consumidores fiquem
fidelizados por até 12 meses. E
essa fidelização é autorizada por
lei (Resolução 632, da Anatel).
No entanto, é necessário que seja
fornecido algum benefício ao
cliente em contrapartida. Além
disso, saiba que você sempre
deverá ser informado, de forma
clara, no momento da contratação,
para que, inclusive, possa optar
por um contrato sem fidelização.
Entretanto, caso você escolha a
alternativa de se fidelizar e,
antes do final desse período,
queira rescindir o contrato, tenha
em mente que poderá ser
realizada a cobrança de multa.
Porém, tal multa rescisória será
indevida, se o cancelamento for
solicitado por falha na prestação
dos serviços da empresa.
Não aceite ser enrolado e exija
seus direitos.

Serviço de Defesa
do Consumidor

Você também está com algum
problema de consumo? Nossos
especialistas podem ajudá-lo a
resolver. Fale com a gente.

4003-3907

(segunda a sexta, de 9h às 18h)

proteste.org.br/reclame
Por razões de espaço, as histórias
poderão ser resumidas.
Não publicamos casos sem
identificar os associados.

proteste.org.br

Busquei atendimento em
três empresas,
mas nenhuma resolveu
o meu problema"

Locadora de carro cobra
cerca de mil quilômetros
a mais de consumidor
Em viagem à França, associado aluga veículo da Europcar,
mas depois é surpreendido com débitos exorbitantes em seu
cartão de crédito por conta de uma quilometragem errada.
Ao visitar a França com sua esposa,
nosso associado José Carlos da Paz (RJ)
alugou um carro pela Rentalcars, com retirada
no aeroporto de Paris-Charles de Gaulle.
Lá, finalizou os trâmites pela Europcar. Mas,
como chovia muito, nenhum funcionário o
acompanhou para uma vistoria. O casal ficou
com o veículo durante nove horas, andando
entre 190 km e 220 km. Porém, ao devolvê-lo,
um funcionário disse a José Carlos que uma
roda estava arranhada. Ele discordou, então
foi informado de que a empresa iria entrar
em contato. Ninguém o procurou, mas ele
constatou débitos no seu cartão de crédito.
Assim, enviou uma mensagem para a Europcar
e depois procurou a Rentalcars, por meio da
qual soube que estava sendo cobrado por rodar

1.940 km em nove horas, o que corresponderia
a 215 km/h. Buscou ainda atendimento do
cartão de crédito (Itaucard Visa), mas não
obteve ajuda para resolver seu problema.

A NOSSA VITÓRIA
O CDC assegura direitos básicos
do consumidor, como informação
clara e adequada e proteção contra
práticas abusivas. A cobrança é
considerada indevida, tendo em vista
a impossibilidade de o associado
ultrapassar o limite de 200 km/h no
trajeto executado. Após nosso pedido,
a Europcar o restituiu com a quantia
cobrada em dobro.
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Não desista dos seus direitos!
Defendemos você! Ligue agora: 4003-3907.

OS 10 MAIS
RECLAMADOS
De abril de 2018 a março de 2019,
recebemos mais de 5 mil queixas
relacionadas a diversos setores.
Confira, abaixo, os campeões de
insatisfação.

5.527

reclamações de consumidores
foram registradas

O boleto
chegou antes
do avisado
Diante de um descumprimento
de oferta, Marcos Vinícius
Sousa, do Rio de Janeiro (RJ),
foi atrás dos seus direitos.
Qual foi o seu problema com a Vivo?
Recebi uma ligação da Vivo me ofertando um
plano controle. Eu não tinha muito interesse na
oferta, porém, diante de tantos argumentos
apresentados pelo atendente, resolvi contratar o
plano. No momento, perguntei para o atendente
quando seria cobrado e fui informado de que
seria no mês de março. Em 27/02/2019, recebi
um e-mail com o boleto.

Serviços financeiros

928
Bens de consumo

811
Telecomunicações e serviços postais

596
Impostos indiretos

Qual foi a sua reação ao receber a fatura antes?
Eu entrei em contato com a empresa e fui
informado de que o ciclo do meu plano se
encerrava no dia 20 de cada mês, e como foi
contratado em 19 de fevereiro, a cobrança já
tinha sido gerada. Eu até argumentei que havia

perguntado na hora do fechamento do pacote
sobre a data de pagamento, mas não adiantou.
Então, eu solicitei o cancelamento do plano, já
que a empresa não havia cumprido a oferta,
porém em 28/03/2019 recebi uma nova
cobrança.
Como a PROTESTE ajudou a resolver seu caso?
Eu procurei a PROTESTE para solicitar o
cancelamento do serviço e das cobranças. A
associação entrou em contato com a Vivo,
pedindo esclarecimento dos fatos, com o
objetivo de buscar uma solução amigável para
o caso. Após essa intervenção, finalmente, a
empresa me enviou um e-mail, cancelando a
fatura do mês de fevereiro.

428
Água e energia

202

A Avianca concordou
em efetuar o reembolso
integral de minhas
passagens aéreas

Saúde

199
Procedimentos civis

121

João Eduardo Cavalcante da Silva
Jaboatão dos Guararapes - PE)

Transporte

108
Educação/formação

96
Outros serviços

2.038
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João Eduardo acessou nosso canal e teve
um desfecho positivo do seu caso
proteste.org.br/reclame
proteste.org.br

PROTESTE EM AÇÃO

Fique por dentro de
nossas lutas e vitórias

DIVULGAÇÃO

Lutamos para proteger
seus dados da
ingerência excessiva

Cadastro positivo
viola direito à
privacidade do
consumidor
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A lei que altera as regras para a inclusão
automática de consumidores no cadastro
positivo foi sancionada pelo presidente
Jair Bolsonaro em abril. Contudo, durante a
tramitação do projeto de lei, a PROTESTE
adotou diversas estratégias para alertar o
Congresso Nacional e toda a sociedade sobre
as consequências negativas que esse cadastro
iria trazer aos consumidores. Vale dizer que, até
então, a inserção na lista era opcional.
Entendemos que a recolha e o armazenamento
de dados pessoais sem o consentimento do
consumidor, seu titular, viola o direito à privacidade,
garantido pela Constituição Federal e pela Lei
Geral de Proteção de Dados, que regulamenta
o tratamento dos dados pessoais com o
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pressuposto de se ter o consentimento do titular.
Reconhecemos que o objetivo do cadastro positivo
é estimular a redução das altíssimas taxas de juros
cobradas aos bons pagadores no mercado de
crédito, o spread, mas somos céticos quanto à sua
eficácia para a redução dos juros bancários.

Exclusão pode ser solicitada

São as empresas do varejo e de prestação
de serviços (água, luz, etc.), bem como as
instituições financeiras, que enviarão aos birôs
de crédito as suas informações. Com isso, eles
concederão uma nota, o score de crédito, ao
consumidor. Porém, você deve ser informado
em até 30 dias sobre a inclusão dos seus
dados no sistema, quando já poderá solicitar
a exclusão, o que deve ocorrer em até dois
dias úteis. Diante disso tudo, continuaremos
acompanhando os desdobramentos do cadastro
positivo e estudando uma possível intervenção
judicial, para proteger os consumidores contra a
ingerência excessiva nos seus dados pessoais.
Se tiver problemas com o cadastro positivo,
estamos aqui para ajudar:

4003-3907
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